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19. avgust – PRAZNIK OBČINE
ČRNA NA KOROŠKEM
19. avgusta Črna na Koroškem praznuje
svoj občinski praznik in ta praznik je tudi
priložnost za podelitev občinskih priznanj
in nagrad. Priznanja bodo prejeli ljudje, ki
so s svojim delom v preteklosti zaznamovali
naš kraj in prispevali k njegovemu razvoju.
Letos bomo naziv častnega občana podelili
dolgoletnem direktorju CUDV in aktivnemu
krajanu Marijanu Lačnu, nagrada občine
pa gre v roke aforistu Niku Brumnu. Podelili
bomo tudi zlati grb, 2 srebrna in 2 bronasta
grba ter spominske plakete društvom za njihove obletnice. Vsaka nagrada pomeni priznanje in čast prejemniku, poseben pomen
pa ima tudi za predlagatelje, saj smo pokazali, da znamo ceniti in prepoznati delo posameznikov in društev v naši občini in njihov
neprecenljiv prispevek v mozaiku napredka
Črne na Koroškem.
19. avgust je tudi spomin in opomin na boje
Vzhodno-koroškega odreda v zaselkih naše
občine in ohranjanje spomina na ljudi, ki so
dali svoje življenje za svobodo in brezskrbnost drugih in pokazali, kaj pomeni nesebičnost, srčnost in velika ljubezen do domovine.
Čas nezadržno hiti, dela, ki jih trenutno izvajamo v občini, se počasi zaključujejo in
upam, da bomo do konca gradbene sezone
še uspeli postoriti vse, kar glede na razpoložljiva finančna sredstva še načrtujemo.
Zakon o uravnoteženju javnih financ nam je
priškrnil še tisto malo finančnih sredstev, na
katera smo računali in na osnovi tega tudi
planirali dela. Primerna poraba občine je v
drugi polovici leta manjša, sredstva za sanacijo starih bremen so okleščena do te mere,
da bomo lahko izvedli samo nekaj ukrepov
iz odloka, pa še teh ne v celoti, kljub našemu
silovitemu prizadevanju in opozarjanju, da
se pri varovanju zdravja otrok in ljudi pač
ne varčuje. Država daje naši občini samo kapljice v morju tistega, kar nam v resnici pri-

pada, in ni nam vseeno za njen mačehovski
odnos do nas. Ta se kaže tudi v tem, da že
drugo leto zapored čakamo s pričetkom del
v kulturnem domu, saj sredstva, ki so nam
bila že zdavnaj odobrena, stalno premikajo
naprej v prihodnost. Tako so sedaj predvidena v proračunu leta 2013, kar pomeni, da še
sedaj ne vemo, ali lahko z deli pričnemo ali
ne. Spet bomo imeli problem z delovanjem
doma v zimskem času, saj je kotlovnica v
celoti dotrajana in jo je brez celovite obnove nemogoče usposobiti. Upam, da se bodo
stvari zasukale v pravo smer in da bo do realizacije vsega načrtovanega, tako notranje
kot tudi zunanjosti kulturnega doma, tudi v
resnici prišlo. Enako je z obnovo Plečnikovega spomenika, kjer prav tako pričakujemo
odobren projekt v jesenskem času. Pride kak
slab dan, ko se mi dozdeva, da se načrti sesuvajo kot hišica iz kart, pa kar hitro mine,
saj vedno znova ugotovim, da moraš vztrajati, pa slej ko prej prideš do cilja. Mogoče se
samo malo odmakne, vendar je še vedno viden, samo trdno moraš stopati proti njemu,
pa je vsak dosegljiv.
Proračunska sredstva smo v prvi polovici
leta realizirali v višini ene tretjine, sem pa
ponosna na zmanjšanje dolga Občine, saj
smo v letu 2011 s skrbnim gospodarjenjem
poravnali veliko obveznosti iz leta 2010.
Vseeno me zelo veseli, da lahko rečemo: V
ČRNI VEDNO KAJ NOVEGA. Kraju tudi zaradi sodelovanja krajanov, ki poskrbijo za
lepo urejen videz hiš in stanovanjskih blokov, ni para. Pa to ni samo moja ugotovitev,
pač pa sem ob letošnjem ocenjevanju kraja
bila prav srečna ob izjavi ene izmed ocenjevalk, da si urejenost kraja zasluži čisto desetko. Menim, da si enako oceno zasluži tudi
naša medsebojna povezanost in solidarnost
ter pripravljenost pomagati eden drugemu.
K urejenemu videzu naselja Rudarjevo in
centra Črne bo veliko prispevala tudi do
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Občina Črna na Koroškem je tudi eden izmed 12 partnerjev projekta Geopark Karavanke, v okviru katerega urejamo info točko na Smrekovcu, kjer bo na zanimiv način
predstavljeno delovanje vulkanov in spoznavanje različnih kamnin ter druge zanimivosti iz različnih geoloških obdobij. Druga info
točka bo na lokaciji TIC Topla, kjer bo prikazan stik med afriško in evroazijsko ploščo.
Namen projekta je vzpostaviti geoturizem
in geoizobraževanje kot turistično ponudbo
Črne.
Da nam ni vseeno za razvoj turizma, smo s
Turističnim društvom Črna dokazali tudi s
podpisom listine prijateljstva med občinama
Šolta in Črna, z namenom razvijanja medsebojnega sodelovanja, vzajemnega spoštovanja in sodelovanja občanov ter spodbujanja
gospodarskega, družbenega in kulturnega
razvoja in sodelovanja. Prijateljstva pač nikoli ni preveč. Tudi družbene dejavnosti so
poleg komunalno-cestnega gospodarstva
pomemben sestavni del življenja v občini,
so naša duhovna hrana in krepijo dobre
medsebojne odnose med vsemi društvi, tako
športnimi kot kulturnimi v kraju in izven njega. Črna na Koroškem je prepoznavno ime
tudi zaradi njih. Občinski organi vlagamo
tudi ogromno napora za ureditev in financiranje vzgoje in izobraževanja in vem, da naredimo prav vse, da bi našli ravnotežje med
zaposlenimi, starši in razpoložljivimi finančnimi sredstvi ter vseeno zagotovili ustrezno
raven tega pomembnega področja.
S kar nekaj prireditvami se je občina vključila tudi v program 57. Koroškega turističnega
tedna, z novo prireditvijo od Mure do Meže,
ki nakazuje novo sodelovanje med dvema
krajema, in tudi s ponovnim srečanjem Črnjanov, ki živijo drugod in se vselej radi vračajo v svoj domači kraj.
Vem, da z vsem naštetim nisem zaobjela vsega, kar trenutno v Črni počnemo, pač pa le
nekaj najbolj pomembnih stvari, ki jim seveda moram dodati še pričetek del ceste Pristava, dela na obnovi vodnjaka v Javorju, parkirišča, ki smo jih pridobili z rušitvijo starih

Podpis listine prijateljstva
med občinama Šolta in Črna

končna ureditev ceste in ob tem izrekam
zahvalo vsem krajanov, ki so z veliko potrpežljivosti in razumevanja spremljali izgradnjo
ceste, ki jo je spremljala vrsta težav. Kar dva
izvajalca na tem delu ceste sta se znašla v
težavah in zato odstopila od nadaljnjega izvajanja del, kar je podaljšalo rok gradnje.
Ampak, vsega je enkrat konec in v naslednjih tednih bodo tudi na tem delu cestišča dela končana. Potem pa bomo pričeli s
postopnim urejanjem notranjosti naselja Rudarjevo, tako parkov kot zelenic in tudi vrtičkov, ki si jih v našem kraju želimo, kar dokazuje tudi ustanovitev Društva vrtičkarjev.
Arhitekturno urbanistična ureditev Črne na
Koroškem je del strategije in razvoja občine.
Študenti Fakultete za arhitekturo so izdelali
idejne zasnove razvoja kraja, ki so na ogled
v poročni dvorani, in verjamem, da je veliko
njihovih idej v prihodnosti uresničljivih.
V preteklih mesecih smo precej dela postorili v okviru režijskega obrata, kjer imajo sodelavci veliko znanja in tako s pomočjo drugih
izvajalcev marsikaj, kar smo prej naročali
drugje, lahko naredimo sami, kar vsekakor
pomeni velik prihranek in boljši finančni rezultat režijskega obrata. Dobro izkoriščamo
tudi večnamenski stroj za čiščenje, spiranje
in prebijanje, kjer opravljamo dela na komunalni infrastrukturi in občinskih objektih v
kraju.
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objektov, ureditev parkov v centru, različna
dela na cestah v zaselkih, kjer bomo prihodnje leto poskušali urediti tudi preplastitve
cest, dela na brežini ob novi cesti v Žerjavu,
odprava pomanjkljivosti na vodovodu Topla
in spremljanje /premajhnih/ količin vode,
zamenjava stavbnega pohištva na starem
delu šole, pa še kaj bi se našlo. Dela je več

kot denarja in mogoče bo kdaj, upam, da že
v bližnji prihodnosti tudi obratno.
Vsem nagrajencem se zahvaljujem za njihovo delovanje na različnih področjih življenja
v našem kraju in jim iskreno čestitam.
(18. 8. 2012)
Mag. Romana Lesjak, županja Občine Črna

NAGRADE IN PRIZNANJA
OBČINE ČRNA NA KOROŠKEM ZA LETO 2012
1. Naziv častni občan Občine Črna na Koroškem se na predlog Marte in Alojza Repanška in Nestrankarske liste Rajka Lesjaka
podeli
MARIJANU LAČNU, Lampreče 4, Črna na
Koroškem – za skoraj štiridesetletno delovanje na strokovnem, političnem in športnem
področju, ki je odločilno prispevalo k dvigu
kvalitete življenja v občini, hkrati pa segalo
daleč v svet.
Na strokovnem področju je skupaj s sodelavci razvil številne programe, ki so bili potrjeni na nacionalnem nivoju in se danes izvajajo po ustanovah v vsej Sloveniji. Ves čas
je ustvarjal pogoje za kvalitetno bivanje in
delovanje oseb, vključenih v CUDV, na vseh
področjih. Neprestano si je prizadeval za sožitje ustanove, ki jo je vodil, s krajem in nudil
pomoč na najrazličnejše načine.
Marijan Lačen je bil aktiven tudi na političnem in družbenem področju, kje je intenzivno gradil tudi naš kraj in bogatil življenje
v njem. V času svojih mandatov je uspešno
zastopal interes Črne in pripomogel k pridobivanju sredstev za gradnjo cest, ureditve
kraja, poslovne stavbe občine in vodovoda.
Marijan Lačen je tudi navdušen športnik in
se je uveljavil tudi kot uspešen vodja in organizator številnih prireditev v smučarskih
tekih in izletov v okviru PD. Je pobudnik in
ustanovitelj K-24, največjega koroškega hribovskega izziva, in prvomajskega srečanja

na Pikovem, prav tako pa je kot vodja prvih
koroških alpinističnih odprav izven Evrope
povezal Črnjane in Korošce s svetom vrhunskega alpinizma. Marijan Lačen je tudi avtor
dveh strokovnih knjig in zanimivega potopisa Izziv iskanja. Danes upokojeni profesor
defektologije je v desetletjih svojega življenja
v Črni na mnogih področjih opazno prispeval k razvoju našega kraja.
2. Bronasti grb Občine Črna na Koroškem
se na predlog Društva invalidov Mežiške doline, podružnica Črna na Koroškem, podeli:
- TEREZIJI KOLMAN, Rudarjevo 26, Črna
na Koroškem za dolgoletno prizadevno in
vestno delo v Društvu invalidov Mežiške doline, podružnica Črna na Koroškem. Terezija Kolman je v društvu zadolžena za ažurno
vodenje evidence o invalidih, za redno obveščanje članov o aktivnostih društva, je članica Komisije za socialne zadeve, predsednica
Nadzornega odbora in delegatka skupščine
Društva invalidov Mežiške doline. Svoje delo
vsa leta opravlja odgovorno, predano in z
veliko mero čuta za sočloveka.
Bronasti grb Občine Črna na Koroškem se
na predlog DPD Svoboda Črna s sekcijami
MePZ Mato, Smo kar smo in recitatorska
skupina podeli :
- PAVLI RAVLAN, Rudarjevo 7, Črna na Ko

roškem za dolgoletno prostovoljno delo pri
MePZ Mato in v Planinskem društvu Črna.
Pavla Ravlan je velik del svojega življenja namenila prostovoljnemu delu v društvih v Črni.
Skoraj 30 let je prepevala v MePZ Mato, kjer
je bila 15 let tudi blagajničarka, prav tako pa
je delo blagajničarke kar 35 let opravljala za
Planinsko društvo Črna. To zahtevno delo je
opravljala z velikim veseljem, vestno, zanesljivo, pošteno in odgovorno.

Občine Črna na Koroškem je v zadnjih dvajsetih letih kot scenarist prireditev in tonski
mojster sodeloval skoraj na vseh prireditvah
v Črni. Je avtor ideje in glavni organizator
prireditve Veseli oder v centru Črne v okviru Koroškega turističnega tedna ter večletni
član upravnega odbora prireditve Gradovi
Kralja Matjaža in organizacijskega odbora
za prireditev Srečanje državnikov pod Najevsko lipo. Drago Repnik je bil aktiven tudi na
športnem področju – v okviru tekaške sekcije SK Črna Tab in pri organizaciji prireditev
CUDV Črna na Koroškem na državnem in
mednarodnem nivoju.

3. Srebrni grb Občine Črna na Koroškem se
na predlog Nestrankarske liste Rajka Lesjaka, Komisije za priznanja CUDV Črna in
skupine 45 podpisnikov podeli:
- DRAGU REPNIKU, Rudarjevo 23A, Črna
na Koroškem za dolgoletno prizadevno,
strokovno in ustvarjalno delo na področju
glasbe, organizacije prireditev in delovanja
v Občini Črna na Koroškem.
Drago Repnik, glasbenik, kitarist, tonski
mojster in producent, dolgoletni član TD
Črna je že kot najstnik s svojo glasbeno skupino Mladost sodeloval na raznih kulturnih
prireditvah, v 80-tih in 90-tih širom Slovenije
nastopal s skupino Happy end, zdaj pa je že
dolgoletni član in producent glasbene skupine FolkRola, s katero se je udeležil številnih
festivalov na nacionalnem nivoju. Je avtor pesmi Ustvarjajmo skupaj, ki je uradna himna
Abilimpijade Slovenije. Pod okriljem TD in

Srebrni grb Občine Črna na Koroškem se
na predlog ZKD Črna na Koroškem podeli:
- JOŽICI PRAPROTNIK, Rudarjevo 1, Črna
na Koroškem za dvanajstletno prizadevno,
vestno in uspešno delovanje na področju
kulture in vodenje ZKD Črna na Koroškem.
Jožica Praprotnik je že dolga leta aktivna
na kulturnem področju, od ustanovitve leta
2000 do 2011 pa je bila tudi predsednica ZKD
Črna na Koroškem. Ves ta čas je spodbujala
in bogatila kulturno dejavnost v kraju, usklajevala in povezovala društva, skupine in posameznike, ki delujejo na področju kulture,
ter zastopala interese kulturnih društev v
širšem okolju. Rezultati njenega vestnega,
strokovnega in povezovalnega dela se odražajo na pestri in kvalitetni kulturni
podobi našega kraja.
4. Zlati grb Občine Črna na Koroškem se na predlog OŠ Črna na
Koroškem podeli:
IRENI GREINER, Center 143, Črna
na Koroškem za dolgoletno delovanje na kulturno-prosvetnem področju in 17-letno uspešno urejanje
lokalnega časopisa Črjanske cajtnge.
Irena Greiner je od leta 1977 zaposlena na OŠ Črna kot učiteljica slovenščine in tujega jezika. Ves ta čas
s svojim strokovnim znanjem po

maga in svetuje učencem in vsem krajanom.
Sodelovala je pri vseh večjih projektih šole
in pomembno prispevala k obeleževanju
dveh pomembnih šolskih jubilejev – 190-letnice in 200- letnice šolstva v Črni. Organizirala in vodila je številne prireditve, proslave
in razstave na šolskem in občinskem nivoju.
Irena Greiner je aktivna v številnih društvih
v kraju - tako na področju kulture, kot športa in sodelovanja z mladimi. Vse od začetka
izhajanja Črjanskih cajtng je Irena Greiner
glavna urednica in lektorica tega lokalnega
časopisa, v katerem je objavila številne intervjuje, poročila, reportaže, zgodbe in fotografije. V svojem 35-letnem bivanju in delovanju
v Črni na Koroškem je pustila pomemben
pečat tako na poklicnem področju – pri delu
s sodelavci in učenci OŠ, kot v kraju – s svojim delom v društvih, pri prireditvah in predvsem z vestnim zapisovanjem dogajanja v
Črni, predstavljanjem zanimivih krajanov
in njihovih dogodivščin ter pri skrbi za ohranjanje snovne in nesnovne dediščine za naše
bodoče rodove.

najstih letih - 16 knjig aforizmov in poezije, 2
zgoščenki, okrog 34.0000 objavljenih misli.
Niko Brumen je ustvarjalec, ki že dolgo sodi
v vrh slovenske aforistike in satire. Vendar
vrednost Brumnovega ustvarjanja še zdaleč
ni v neverjetno obsežni količini avtorskega
gradiva. V svojih delih razkriva večne resnice, se spotika ob človeške napake, opozarja
na splošne vrednote v medsebojnih odnosih,
satirično presoja družbo, ozavešča bralce o
pojavih v družbi in se ukvarja z odnosi med
spoloma in ljubeznijo v najširšem smislu. V
svojih mislih se kaže kot tenkočuten opazovalec življenja okoli sebe in spodbuja bralca
k razmišljanju v pozitivno smer. Kljub globokim mislim je branje Nika Brumna vedro
branje za razvedrilo. Nikoli ni žaljivo, pove
tisto, kar mislimo tudi mi, a tega ne povemo.
Niko Brumen nam to pove igraje se z besedami na povsem svoj način.
Niko Brumen prejme nagrado Občine Črna
na Koroškem za svojo izjemno ustvarjalnost, s katero je znatno obogatil slovensko
tovrstno literaturo in jo ponudil v branje in
poslušanje kar najširšemu krogu slovenskih
bralcev. Pri tem pa ni pozabil na svoj kraj
in sokrajane, saj redno tedensko obeša svoje
misli na kandelaber sredi Črne in s tem na
zanimiv, svojevrsten in zelo neposreden način dosega svoje bralce in jim bogati življenje v teh zahtevnih časih.

5. Nagrada Občine Črna na Koroškem se
na predlog Kulturnega društva literatov Mežiške doline in članic tega društva iz Črne
Marte Repanšek in Saške Fužir podeli :
NIKU BRUMNU, Lampreče 18, Črna na Koroškem za izjemno bogato literarno in glasbeno bero, ki jo je ustvaril v zadnjih sedem-

PREJEMNIKI SPOMINSKIH PLAKET
OBČINE ČRNA NA KOROŠKEM ZA LETO 2012
- KD FRANC PIKO združuje 4 sekcije, in sicer MePZ župnije Črna na Koroškem, MoPZ
Utrip, Mladinsko skupino in Črnjanske harmonikaše. KD Franc Piko je na predlog posameznikov nastal pred 10 leti – februarja
2002, njegov predsednik pa je Simon Potočnik. Za ime društva so si izbrali ime dolgoletnega zborovodje in organista Franca Pika,
ki je deloval v Črni in je veliko prispeval k

ohranjanju in razvoju kulture v našem kraju. Aktivnosti - priprave, vaje in druge dejavnosti društva in sekcij se odvijajo v prostorih mežnarije, ki so jih sami obnovili in
opremili. Glavna naloga krovnega društva
je povezovanje in usklajevanje vseh sekcij za
nemoteno delovanje na kulturnem področju. Društvo vsako leto organizira številne
prireditve – koncerte in gostovanja domačih


ROŠKEM je društvo, katerega člani so skoraj vsi občani Občine Črna na Koroškem.
Društvo je bilo ustanovljeno leta 1992 z namenom zagotoviti svojim članom kvaliteten
sprejem televizijskih in radijskih programov
preko omrežja sistema kabelske televizije.
Narave danosti – umeščenost Črne med strme vrhove in hribe - je onemogočala kvalitetno spremljanje nacionalnih TV in radijskih
programov, zato je bila Črna na Koroškem
med prvimi občinami v Sloveniji, ki so zgradile kabelski sistem in svojim prebivalcem
omogočile kvaliteten sprejem programov.
Društvo skrbi za vzdrževanje in obnovo distribucijskega omrežja, za nabavo nove opreme, obnovitvena dela in normalno delovanje
sistema. Svojim članom zagotavljajo čim bolj
kvaliteten signal, hkrati pa skrbijo za dostop
do vedno novih in aktualnih programov in
storitev - internet, ki so na voljo na trgu, tako
da gremo tudi Črnjani v korak s časom in
sodobnimi trendi.
Ob 20. obletnici delovanja Društva za razvoj
KDS Črna jim Občina Črna na Koroškem
čestita in podeljuje SPOMINSKO PLAKETO.

in tujih skupin v kraju. V preteklih 10 letih
so gostili številne znane skupine, med njimi
New swing kvartet, pevski zbor VRES, oktet
Suha, MePZ Gallus iz Celovca, MePZ iz Sel,
MePZ Angel Besednjak iz Maribora, kvintet
bratov Smrtnik iz Kort na avstrijskem Koroškem ter mnoge druge. KD Franc Piko se
aktivno vključuje v prireditve Koroškega turističnega tedna ter druge prireditve v okviru Zveze kulturnih društev Črna ter s tem
prispevajo k lepši in boljši kulturni podobi
Črne.
Ob 10. obletnici delovanja KD Franc Piko
jim Občina Črna na Koroškem čestita in podeljuje SPOMINSKO PLAKETO.
- DRUŠTVO TABORNIKOV ROD POGOREVC ŽERJAV je bilo na pobudo Petra Raztočnika, njegovega še vedno aktualnega
predsednika, ponovno obujeno in na novo
ustanovljeno 24. aprila 1991. Društvo tabornikov je prostovoljno mladinsko, vzgojno in
nestrankarsko društvo, ki je odprto za vse in
deluje v skladu z namenom, principi in metodo svetovnega skavtskega gibanja. Njihovo geslo se glasi Z NARAVO K BOLJŠEMU
ČLOVEKU. Rod Pogorevc sestavljajo naslednji vodi: medvedki in čebelice, gozdovniki in
gozdovnice, popotniki in popotnice ter grčice
in grče. Društvo tabornikov si je s prostovoljnim delom in pomočjo Občine Črna zgradilo in uredilo prijeten dom na Mrdavsovem,
kjer izvajajo svojo dejavnost - vzgajajo, informirajo in učijo mlade, da bodo lahko postali
polnopravni člani skupnosti z odgovornim
odnosom do narave in sočloveka. Taborniki
za svoje člane organizirajo letno taborjenje
in zimovanje, prav tako pa se aktivno vključujejo v dogajanje v kraju, saj sodelujejo pri
vseh krajevnih dogodkih in prireditvah.
Ob 20. obletnici delovanja Društva tabornikov rod Pogorevc Žerjav jim Občina Črna
na Koroškem čestita in podeljuje SPOMINSKO PLAKETO.

- NK PECA
Nogomet je ena izmed športnih panog, ki
ima v našem kraju že dolgoletno tradicijo
– kar 50 let se ta panoga organizirano izvaja pod okriljem Nogometnega kluba Peca. V
klubu se združujejo ljubitelji nogometa - od
najmlajših članov, ki šele spoznavajo nogometno žogo – do odraslih igralcev, ki dosegajo pomembne rezultate v slovenskem
prostoru. Mladi, ki so aktivni v klubu, na
treningih in tekmah, pridobivajo nogometne spretnosti in znanja, hkrati pa se tudi
osebnostno razvijajo, razvijajo medsebojne
odnose, moralne vrednote, sodelovanje in
medsebojno spoštovanje. Ključnega pomena
za dolgoletno uspešno delo in razvoj kluba je
nesebično delo prostovoljcev – nogometnih
navdušencev, ki trenirajo mlade ter vodijo in
organizirajo celotno delovanje kluba. Nogomet v Črni se je začel v skromnih razmerah

- DRUŠTVO ZA RAZVOJ KABELSKO DISTRIBUCIJSKEGA SISTEMA ČRNA NA KO

– brez dresov, žog in nogometnih čevljev, na
peščenem igrišču pri šoli. Peščica navdušencev je leta 1962 ustanovila klub, naslednje
leto so se preselili na zelenico na Pristavo in
leta 1964 dobili prve garderobe. S temi začetki pa so se začeli tudi prvi uspehi. Z obilo
dobre volje, prostovoljnega dela in iznajdljivosti je vsakokratno vodstvo kluba dvigovalo
raven te športne panoge in vzgajalo vedno
boljše nogometaše, hkrati pa zagotavljalo
tudi vedno bolj kvalitetne pogoje za delo. Danes se NK Peca ponaša s sodobno urejenim
športnim parkom, urejenimi tribunami, razsvetljavo za igranje nočnih tekem, obnovljenimi garderobami, društvenimi prostori, fitnesom in igrišči za tenis, odbojko na mivki,
stezo za šajbanje … in z vedno novimi nogometnimi uspehi. V sezoni 2011/2012 sta selekciji U-12 in MLADINCI osvojili prvo mesto v
MNZ Maribor.
Ob 50. obletnici delovanja NK PECA jim Občina Črna na Koroškem čestita in podeljuje
SPOMINSKO PLAKETO.

športu so imeli kar nekaj uspešnih tekačev,
predvsem Natašo Lačen, ki je v svetovnem
pokalu dosegla nekaj vrhunskih uvrstitev.
Vsekakor uspehi in vrhunski rezultati niso
naključje, ampak splet različnih dejavnikov,
med katerimi igrajo izjemno pomembno
vlogo stabilna in dobra organiziranost smučarskega kluba, dobro sodelovanje z Občino
Črna, prispevek in pomoč staršev pri sofinanciranju programov ter seveda predano
delo trenerjev in samih tekmovalcev. Nikakor pa ne gre pozabiti na številne prostovoljne delavce, ki kot sodniki ali kako drugače
pomagajo pri delovanju kluba.
Ob 50. obletnici delovanja SK Črna jim Občina Črna na Koroškem čestita in podeljuje
SPOMINSKO PLAKETO.
- DU ČRNA NA KOROŠKEM je bilo ustanovljeno leta 1952 in že 60 let aktivno sooblikuje življenje svojih članov v Črni na Koroškem. Danes šteje društvo preko 700 članov,
kar jih v slovenskem prostoru postavlja kar
na 6. mesto. Društvo je aktivno na številnih
področjih, ki so iz leta v leto bolj pestra in
sledijo sodobnim potrebam njihovih članov.
V prvi vrsti skrbijo za zdravje svojih članov
(z merjenjem krvnega tlaka, holesterola in
sladkorja ter organizacijo strokovnih predavanj), rešujejo socialno problematiko (varstveni dodatek, stanovanjska problematika,
obiski v domovih za starejše, obiski starejših na domu), skrbijo za informiranje in izobraževanje svojih članov (študijski krožki,
računalniški tečaji), pa tudi za zabavno in
športno udejstvovanje. V okviru DU Črna
deluje več sekcij in krožkov, med katerimi
so najbolj aktivni: štrikarice Alenčice, ročnodelski krožek Solzice, klekljarice, veteranke, kegljači, smučarji in šahisti. Vsako leto
organizirajo več izletov, ekskurzij, piknikov,
letovanj in družabnih srečanj svojih članov.
Sodelujejo na športnih tekmovanjih, organizirajo razstave, sodelujejo z drugimi društvi
in organizacijami v kraju ter društvi upokojencev iz kroške regije, pa tudi širše. Aktivno
se vključujejo v dogajanje v Občini Črna na

- SK ČRNA TAB je klub, ki ima prav tako
polstoletno tradicijo delovanja v Občini
Črna na Koroškem. Svoj prvi razmah je
smučanje v Črni doživelo že v letu 1949, ko
so zelo aktivni Žerjavčani osnovali organizacijski odbor za ustanovitev Koroškega smučarskega tedna. Prav te tekmovalne prireditve so navdušile občane do take mere, da so
zimski šport sprejeli za svojega. Leta 1962 se
je klub iz sekcije preimenoval v samostojni
klub SK Črna in pod vodstvom ambicioznega in sposobnega predsednika Milana Čurina postal zares dobro organiziran klub.
Prve tekmovalne uspehe, ki so ime Črne na
Koroškem ponesli v svet, sta dosegla brata
Pudgar, kasneje pa so sledili alpski smučarji
– najprej Katjuša Pušnik, ki je nakazala prihod Črnjanov na svetovna smučarska prizorišča, sledili so dobro poznani uspehi Mitje
Kunca, Aleša Gorze, Ožbija Ošlaka in Tine
Maze, svetovne prvakinje in nosilke dveh
srebrnih olimpijskih medalj. Tudi v tekaškem


Koroškem in skrbijo za dobrobit slehernega
svojega člana.
Ob 60. obletnici delovanja DU Črna na Koroškem jim Občina Črna na Koroškem čestita in podeljuje SPOMINSKO PLAKETO.

do Celja. Recept za izjemno poslušanost Koroškega radia je preprost: sveže in aktualne
informacije, kontakt s poslušalci, dobri voditelji programa, vse skupaj pa je začinjeno
s skrbnim izborom glasbe. V vseh teh letih
je Koroški radio obveščal tudi o dogajanju
v Črni na Koroškem in tako v svet ponesel
glas o Črni in Črnjanih, primerno promoviral našo občino ter vsa ta leta predstavljal
sponzorsko pomoč pri oglaševanju krajevnih turističnih in športnih prireditev.
Ob 50. obletnici delovanja Koroškega radia
Slovenj Gradec mu Občina Črna na Koroškem čestita in podeljuje SPOMINSKO
PLAKETO.

- KOROŠKI RADIO SLOVENJ GRADEC
Koroški radio je nastal leta 1962 in letos praznuje 50 let delovanja. Je regionalna radijska
postaja z največjim dosegom poslušalcev v
regiji. Vsak dan njihov program spremlja
več kot 30.000 poslušalcev na območju 12
koroških občin – tudi v Občini Črna na Koroškem. Njihov glas seže tudi na avstrijsko
Koroško, v Šaleško in Savinjsko dolino, vse

Arhitekturno, urbanistično in ekonomsko
urejanje Črne - predstavitev, razstava in
debata arhitektov s krajani

Mlada črnjanska arhitekta Matic Pajnik
in Tina Javornik



ZAKLJUČENIH NEKAJ INVESTICIJ
Od meseca aprila pa do danes so se v Občini
Črna na Koroškem zaključile najrazličnejše
investicije, ki se vlečejo že nekaj časa. Uspešno se je zaključila ena izmed največjih ter
najpomembnejših investicij v letošnjem letu,
tako po finančni plati kot po obsegu, in sicer
projekt: Ureditev ceste skozi Črno (odsek:
Rajter–Mušenik). Z izvedbo tega projekta je
občina oz. smo občani pridobili 1 km nove
asfaltne ceste s pločniki za pešce, rekonstrukcijo vodovoda, kanalizacije, CATV in
javno razsvetljavo. Pogledi občanov na naša
dejanja oz. delo države so zelo različni. Nekaterim je na primer všeč, da je na ulici nova
svetilka, druge svetloba moti in si želijo, da je
ne bi bilo. Nove asfaltne ceste so pomembne
samo tistim, ki se po njih vozijo oz. se pripeljejo do svojega doma. Zato vseeno menimo,
da je kljub dolgotrajni izvedbi tega projekta
izgradnja nove ceste skozi naselje Rudarjevo pomembna pridobitev za naš kraj.

vodovod. Za sanacijo brežin oz. za zaščito
brežin pred erozijo pa je poskrbelo podjetje Marko Šubic s. p. iz Ljubljane. V okviru
letnega programa se je obnovila fasada na
objektu knjižnica v Črni, v Rudarjevem pa
se je izvedla hortikulturna zasaditev. K prelepemu ambientu pri kulturnem domu pa
pripomore tudi obnovljena fontana, ki svoj
poseben čar izžareva v večernih urah, saj
je osvetljena s svetilkami in tremi barvnimi
reflektorji.

V sklopu letnega programa ukrepov izboljšanja kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini, ki je financiran s strani Ministrstva za
kmetijstvo in okolje, se je izvedla preplastitev makadamske ceste v Šmelcu, izgradilo
se je novo parkirišče pri osnovni šoli Črna,
v Žerjavu pa se je zaključila izgradnja ceste
od osnovne šole do Teneza. Vključno z izgradnjo ceste se je v dolžini 300 m obnovil tudi

Postopoma smo pričeli z ureditvijo centra
Črne. V sodelovanju z Lokalno akcijsko skupino za razvoj podeželja, z. b. o. – LAS Mežiške doline, smo uredili parke, in sicer je novo
podobo pridobila »krogla« pri hotelu, kralj
Matjaž je postal bolj viden, rudarski muzej
pa sedaj obdaja prelepa hortikulturna zasaditev.
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lesene ograje ter sanirali oz. stabilizirali že
obstoječo leseno ograjo. V jesenskem času
pa se bo na pokopališču nadaljevala sanacija pešpoti.
K lepemu izgledu kraja pa je pripomogla rušitev »Hoblnovih ut« in vojašnice.

Ena izmed pomembnih nalog Občine je tudi
zagotavljanje javnih služb s področja infrastrukture. Veliko del smo izvedli v okviru
vzdrževanja makadamskih cestišč (sanacija
dveh mostov v Koprivni, nasutje in utrditev
makadamske ceste v Bistri, Ludranskem
Vrhu in Javorju, izgradnja novih propustov
…). Na pokopališču smo postavili 100 m nove

Pričela pa se je tudi rekonstrukcija ceste Pristava, in sicer od Potočnika pa do stanovanjske hiše Polanšek. Na omenjenem odseku je
predvidena izgradnja meteorne kanalizacije, izgradnja AB konzole, ki bo namenjena
za pešce, ter preplastitev asfaltnega vozišča
v dolžini 160 m. V času rekonstrukcije bo popolna zapora ceste, zato vas vljudno naprošamo za strpnost in razumevanje.
Mojca Dimnik
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Srečanje državnikov s krajani pod Najevsko lipo

Najprej je šel kralj Matjaž v Ljubljano vabit na
Najevsko lipo.

Krajani izpod Pece so mu na Ljubljanskem gradu pomagali s programom.

Na srečanje so prišli gostje iz sosednjih občin.

Županja, oblečena v Alenčico, je pridobila nekaj
državnikov.

Srečanja državnikov z občani se je udeležil tudi častni občan Črne.

Utrjevali so medobčinske vezi.
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Prišli so tudi domači občinski veljaki.

Obiskala nas je poslanka, ki je bila
nekoč Črnjanka.

Slavnostni govornik je bil
dr. Gregor Virant.

Učenci so prikazali del ljudskega
izročila.

Kdo vse bo še zadel v Črno?

Kljekljarice so razstavile nekaj svojih
izdelkov.
Najboljša je bila naravna senca pod mogočno lipo.
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VAŠKE SKUPNOSTI

Krajani združili moči
Letošnje leto smo se člani vaške skupnosti
odločili, da bomo krajani Javorja združili
svoje moči in uredili del ceste. V mesecu juniju smo prosili domačine, da se pridružijo
naši akciji. Priskočili so na pomoč vsak po
svojih močeh. Pomagali so s kopačem, buldožerjem, valjarjem in traktorji. Kopali so,
vozili in nasipali cesto dva dni, da so nasuli
dovolj materiala in pripravili podlago. Občina je nato v mesecu juliju izpolnila še svoj del
dogovora in dodatno nasula in z gredarjem
oblikovala cesto. Tudi krajanke so se pridružile akciji in med delom poskrbele za hrano,
pijačo in dobro voljo.

Na koncu naše uspešne akcije bi se najlepše zahvalila vsem krajanom, ki so pomagali
pri ureditvi ceste, in vsem krajankam, ki so s
svojo hrano, pijačo in dobro voljo poskrbele,
da so lažje delali. Hvala pa tudi Občini in županji Romani Lesjak za izpolnitev obljub, ki
so nam dale upanje, da le nismo pozabljeni
na svojem lepem, sončnem delu Črne.

Tako smo kljub nekaterim težavam pokazali, da se s skupnimi močmi in dogovori lahko marsikaj naredi. Predvsem upam, da je
to dober začetek urejanja ceste po Javorju.
To je namreč cesta, po kateri krajani dnevno
vozimo otroke v vrtec, šolo, se vozimo v službo in po vsakdanjih opravkih. Veliko je ljudi,
ki si ne predstavljajo, da se moramo voziti
po 20 minut do centra, da sploh lahko začnemo pot iz Črne in jo nadaljujemo po dolini.

Novi najemniki hotela Slavko in Matic
Mežek ter Marija Purgar

Predsednica Vaške skupnosti Magdalena
Mateja Modrej

Med prvimi gosti je bil nemški popotnik z oslom
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57. KOROŠKI TURISTIČNI TEDEN
Pravkar smo pod streho spravili letošnji, tokrat že 57. Koroški turistični teden. Pri pripravah, organizaciji in izvedbi prireditev
smo na račun našega prostega časa aktivno
sodelovali vsi člani upravnega odbora Turističnega društva Črna na Koroškem. V tednu od 10. 8. 2012 do 19. 08. 2012 se je v Črni
in okolici zvrstilo 73 kulturnih, etnografskih,
športnih in drugih prireditev v naši ali v organizaciji drugih akterjev, predvsem Občine
Črna na Koroškem, kulturnih društev, športnih društev in klubov ter seveda gostincev
v našem kraju.
Turistično društvo je opravljalo vlogo organizatorja posameznih prireditev in kot krovno
društvo za turizem v našem kraju povezovalo in časovno usklajevalo prireditve ostalih
akterjev, katerim je nudilo vso pomoč pri izvedbi prireditev. Prevzeli smo urejanje vseh
formalnosti glede večine dovoljenj in z najemom poskrbeli za ozvočenje na prireditvah.
Hkrati smo vse prireditve enakovredno promovirali. O dogajanju v Črni na Koroškem
smo z objavami v lokalnih medijih, predvsem
po Koroškem radiu, z zloženkami, plakati in
na druge načine obveščali ožjo in širšo javnost.
In kakšna je bila vsebina letošnjih prireditev? Tudi letos je bil najodmevnejši in hkrati
najbolj obiskan celodnevni kramarski sejem,
katerega je, kot že nekaj let doslej, spremljalo igranje, petje in prikaz drugih veščin in
znanj talentov, ki so se predstavili na Veselem odru v centru Črne.
Kmetje, lovci in čebelarji so tudi letos pripravili kmečko povorko in povečali število
udeleženih vozov, za kar jim gre vsa zahvala, prav tako kmečkim ženam, ki so z nami
delile kmečke dobrote, njihov zbor pa nam
je zapel nekaj pesmi.
K ogledu vabita Petričeva škarpa in Vragava peč; obe so nam z grafiti polepšali mladi
Krsnikovci.
Občina je poskrbela za organizacijo lepo

obiskanih prireditev, že skoraj tradicionalnega Dneva Črnjanov in tradicionalnega
tekmovanja gozdarjev s kuhanjem polente
in frike, ki se je letos prvo leto odvijalo pred
Kulturnim domom.
Kot vsako leto se je izkazala Športna zveza
s športnim društvi in klubi, saj so prav vsi
organizirali po najmanj eno športno prireditev, Nogometni klub Peca pa je v sklopu
praznovanja 50-letnice obstoja v almanahu
predstavil pol stoletja svojega delovanja.
Zveza kulturnih organizacij je tudi letos gostila folklorne skupine, ki so se predstavile
na vasi, prav tako so se zadnjo nedeljo na
vasi predstavili starodobniki.
Za tiste, ki imate raje kulinarične dobrote,
je bila pravšnja prireditev Z žlico po Sloveniji, kot tudi Dan restane repice v organizaciji
naših gostinskih, predvsem pa kulinaričnih
zanesenjakov.
Ob navedbi nekaterih prireditev ne smemo
pozabiti na čudoviti razstavi ročnih del: Društva klekljaric koroške regije (sekcija Črna)
in DU Solzice, ki so v izdelavo razstavljenih
izdelkov nedvomno vložile veliko svojega
znanja in dela.
Za zabavo so poskrbeli domači gostinci, ki
so z glasbenimi prireditvami z različnimi izvajalci zabavali dejansko mlade kot tudi po
srcu mlade obiskovalce.
Zahvaljujemo se vsem sponzorjem in donatorjem prireditev, ki so s svojimi prispevki
omogočili izvedbo tega tedna. Zahvaljujemo
se domači Občini, vsem klubom in društvom
kot tudi posameznikom za organizacijo in
pomoč pri izvedbi prireditev. Še posebej se
zahvaljujemo članom PGD Črna na Koroškem, ki so opravljali varovanje večine prireditev. Zahvala gre tudi vsem stanovalcem
Centra Črne na Koroškem, ki so ta teden
potrpežljivo poslušali glasbo, čeprav jih je ta
motila pri nočnem počitku.
Štefanija Emeršič,
predsednica Turističnega društva Črna
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TURISTIČNI TEDEN
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NA GAUDI SE DOBIMO
V nedeljo, 19. avgusta 2012, smo se poustvarjalci ljudskega plesa, glasbe, petja in šeg na
»gaudi« Turističnega tedna dobili že enajstič.
Gostitelji smo bili kot vselej domači folklorniki, člani Folklorne skupine KD Gozdar iz
Črne na Koroškem, ki smo zastopali Koroško
z našimi plesi in glasbo. Tokrat naš festival
žal ni bil mednaroden, smo pa bili priča novemu slovenskemu valu folklornega ustvarjanja preko izjemno kvalitetnih folklornih
skupin iz različnih pokrajin. Tako smo poleg
koroških lahko videli še plese Prekmurja,
Gorenjske in Bele krajine v folklornih kostumih, značilnih za te kraje. Sodelovale so FS
KUD Razkrižje, otroška in odrasla FS KTD
Moščanci ter FS Ajda KD Jožeta Paplerja iz
Besnice v sodelovanju s OFS Podkuca KD
Dobrava Naklo.
Vse sodelujoče je ob prihodu prijazno sprejela županja Črne na Koroškem, mag. Romana
Lesjak, ki je v sproščenem vzdušju na kratko
predstavila naš kraj in njegove posebnosti,
nato pa je do besede prišla tudi poslanka
Državnega zbora Polonca Komar. Sledila je
izmenjava simboličnih darilc in zelo okusna
in bogata pogostitev, ki jo je tokrat pripra-

vila turistična kmetija Plaznik iz Bistre, ter
prijetno druženje in spoznavanje.
Srce prireditve je kot vsako leto začelo biti v
pravih ritmih, ko se je skozi Črno sprehodila
povorka vseh sodelujočih folklornih skupin,
ki se kljub izjemni vročini niso ustrašile in
so se pri spomeniku s kratko plesno predstavitvijo pokazale prisotni množici. Ples se je
ob povezovanju Vesne Burjak, predsednice
Zveze kulturnih društev, nadaljeval v dvorani Kulturnega doma, kjer najbrž ni bilo obiskovalca, ki ne bi bil navdušen nad letošnjimi gosti.
Po končani prireditvi smo gostje in gostitelji še skupaj prigriznili jedi, ki jih je pripravila
gostilna Rešer, in popili kozarček ali dva za zdravje in dobro
voljo. Tudi glasbe ni manjkalo.
Gostitelji se zahvaljujemo vsem
sodelujočim in vsem, ki so omogočili, da smo zopet uspešno izpeljali našo ''gaudo'', kjer se zopet dobimo drugo leto. Pridete
tudi vi? Vabljeni!
Mojca Pori
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ŠPORTNIKI LETA 2011

V OBČINI ČRNA NA KOROŠKEM
ŠPORTNIK LETA
2011:

PREDLAGATELJ:
- SMUČARSKI KLUB ČRNA – TAB

ALEŠ GORZA
Ludranski Vrh 25/a,
Črna na Koroškem
Roj. 20. 7. 1980

UTEMELJITVE OZ. DOSEŽKI:
- 2. mesto državno prvenstvo v VSL - Kope
- 9. mesto svetovni pokal – SG - Kwitjell (NOR)
- 5. mesto Militarry & Police FIS – Garmisch (DE)
- 1. mesto FIS – UNI - VSL – St. Lambrecht (AUT)
- 2. mesto FIS – SG Abzakovo (RUS)
- 22. mesto svetovni pokal - SG – Wls (DE)
- V sezoni 2011 še član moške A reprezentance

ŠPORTNICA LETA
2011:

PREDLAGATELJ:
- SMUČARSKI KLUB ČRNA – TAB

TINA MAZE
Pristava 29
Črna na Koroškem
Roj. 2. 5. 1983

UTEMELJITVE OZ. DOSEŽKI:
- 1. mesto – SP (World ski championships) – VSL – Garmisch (DE)
- 2. mesto – SP (World ski championships) – superkombinacija –
Garmisch (DE)
- 5. mesto – SP (World ski championships) – slalom – Garmisch (DE)
- 1. mesto – WC – slalom – Lenzerheide – Švica
- 3. mesto – WC – superkombinacija – Spyndlerov mlin – Češka
- 1. mesto - DP SLO – SL – Pohorje - Ribnica

PERSPEKTIVNA
ŠPORTNICA LETA
2011 – do 15 let:

PREDLAGATELJ:
ALPINISTIČNI KLUB ČRNA NA KOROŠKEM – ŠPORTNO PLEZALNA SEKCIJA

MANJA DELAŠJAVA
Rudarjevo 3
Črna na Koroškem
Roj. 8. 11. 1999

UTEMELJITVE OZ. DOSEŽKI:
Članica ŠPS je že od leta 2006.
Od vsega začetka tekmuje na regijskih tekmovanjih Vzhodne lige, ki
potekajo v vzhodnem delu Slovenije. Leta 2011 se je udeležila vseh petih tekem, ki so bile organizirane na Ptuju, v Ribnici, v Mozirju, Grosupljah in v Radljah ob Dravi. V skupnem seštevku je bila na končnem 6.
mestu, leta 2010 pa je bila na 2. mestu.
Vsako leto se udeležuje tudi lokalnega tekmovanja Mastn grif, ki poteka v Črni na Koroškem.
Rezultati tekem Vzhodne lige v letu 2011:
1.
tekma: 2. mesto
2.
tekma: 3. mesto
3.
tekma: 4. mesto
4.
tekma: 4. mesto
5.
tekma: 5. mesto
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ŠPORTNICA LETA
2011 – do 15 let:

PREDLAGATELJ:
SMUČARSKI KLUB ČRNA – TAB

HELENA LESJAK
Mušenik 8
Črna na Koroškem
Roj. 10. 4. 1999

UTEMELJITVE OZ. DOSEŽKI:

ŠPORTNI DELAVEC
LETA 2011

PREDLAGATELJ:
NOGOMETNI KLUB PECA ČRNA NA KOROŠKEM

LUDVIK – LUBO
ŠTEHARNIK
Rudarjevo 2
Črna na Koroškem
Roj. 28. 8. 1944

UTEMELJITVE OZ. DOSEŽKI:
Lubo Šteharnik je od 18. leta zavezan nogometu oz. Nogometnemu klubu Peca.
Lubo Šteharnik je poleg trenerskega dela v klubu opravljal
tudi vrsto drugih dolžnosti. Vseskozi je eden izmed največjih
pripadnikov kluba in nobeno delo na stadionu NK Peca mu ni
pretežko. Še sedaj opravlja dela od kuharja do zidarja ter polagalca ploščic in laminatov.
Je nepogrešljiv član uspešne organizacije, prijateljskih odnosov in požrtvovalnosti, na čemer klub gradi svojo uspešnost in
prepoznavnost.

ŠPORTNA EKIPA LETA
2011

- 2 x 9. mesto v SL za pokal Argeta - Rogla, Krvavec
- 9. mesto na DP – SL – Golte
- 6. mesto – VSL – vzhodne regije – Črna
- 4. mesto – SL – vzhodne regije – Ravne
- 12. mesto – VSL – mednarodno tekmovanje FIS – Slijeme –
Zagreb
- 11. mesto - VSL – državni pokal »Argeta« - Rogla

PREDLAGATELJ:
NOGOMETNI KLUB PECA ČRNA NA KOROŠKEM

MLADINCI NK PECA
SESTAVA EKIPE:
Alen VAJDL, Alen PUČKO, Tilen RAZTOČNIK, Žan JANEŽIČ, Tadej AMERŠEK, Matic PEČOVNIK, Jože JERAK, Jure PRELOGAR,
Miha OZIMIC, Jure OZIMIC, Arnes ALDŽIĆ, Gal KREUZER, Urh
ORLČNIK, Primož SREBOTNIK, Jaroš KRIVEC, Timotej ANTOLIČ, Jernej PLAZNIK, Klemen ŠEPUL, Andraž ŠEPUL, Žiga VERDEL, Primož KOTNIK, Tadej IRŠIČ, Jan ARL
TRENER: Davor PREVIŠIČ
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UTEMELJITVE OZ. DOSEŽKI:
Mladinska ekipa NK Peca je v letu 2011 osvojila naslov PRVAKA MNZ Maribor

ŠPORTNI
FUNKCIONAR
LETA 2011
JOŽE KAKER
Rudarjevo 1
Črna na Koroškem
Roj. 26. 4. 1961
PREDLAGATELJ:
SMUČARSKI
KLUB ČRNA NA
KOROŠKEM –
TEKAŠKA SEKCIJA

UTEMELJITVE OZ. DOSEŽKI:
Jože Kaker se je v Smučarski klub Črna na Koroškem kot smučarski
tekač vključil leta 1978. Njegova vztrajnost in rezultati so bili razlog,
da je leta 1984 postal tudi trener smučarskih tekov. V letih 1986 do
1988 je bil pomočnik trenerja jugoslovanske mladinske reprezentance, v kateri je bilo takrat kar 5 članov iz črnjanskega kluba, dosegali
pa so zelo lepe rezultate – spomnimo naj samo na Natašo Lačen.
Od leta 1976 do 1984 je treniral tudi atletiko na dolge proge, vendar
je zaradi premajhnega zanimanja v kraju ta šport zamrl. Leta 2004
se je pri Smučarskem klubu Črna prevzel vodenje tekaške sekcije in
jo uspešno vodi še danes. Prav pod njegovim vodstvom so zavidljive
rezultate dosegale Valentina Kokošinek, Rina Repnik, Nuša Bahč in
Teja Jelen. V času predsednikovanja tekaški sekciji je uspelo v Črni
na Koroškem urediti dva tekaška poligona z umetno zasnežitvijo. Poligon v Logih je za tekače manj zahteven, poligon pri Plazniku v Bistri
pa zagotavlja pogoje za zahtevne treninge in tekme. Tekaška sekcija
vsako leto prireja državna tekmovanja za poletni pokal Slovenije s
tekaškimi rolkami, v zimskem času pa državne tekme v smučarskih
tekih v različnih disciplinah za vse kategorije. Občasno organizirajo
tudi regijska oz. rekreativna tekmovanja v smučarskih tekih, ki imajo tudi mednarodni pridih. ki pa so trenutno še bolj rekreativnega
značaja. Jože Kaker je športni funkcionar, ki je tudi sicer zelo aktiven
v kraju. Njegov življenjski slog je predan športu v domačem kraju in
vzgoji športnikov, ki bodo s svojimi rezultati ponesli ime domačega
kraja v širni svet.
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KEGLJANJE SKOZI SEZONO 2011/12
Skozi ves ta čas, od leta 2005, ko je bilo v mesecu aprilu odprto obnovljeno kegljišče in v
mesecu decembru ustanovljeno kegljaško
društvo, se je kegljanje v Črni dodobra prijelo. Še več, iz leta v leto se širi, kvaliteta kegljanja pa raste. Letos smo končali že četrto
občinsko ligo v kegljanju, v kateri je nastopalo 8 ekip, v njih pa je igralo 51 tekmovalcev.
V letošnjem letu smo nekoliko spremenili način igranja v ekipnem delu in so se ekipe po
prvem delu tekmovanja razdelile v dve kvalitetni skupini.
Zmagovalka občinske lige: ekipa Dom na Peci
cvetličarna Iris N. Gorica.

V prvi kvalitetni skupni je nato po dveh odigranih tekmah vsak z vsakim bil naslednji
vrstni red:
1. DOM NA PECI & CVETLIČARNA IRIS
N. GORICA
13
4
1
1
21
:
15
6 15
2. ŠD NAJEVSKA LIPA
13
5
1
0
26
:
10 16 11
3. EKO DIM
13
2
0
4
14
:
22 -8
8
4. TANABRANI
13
0
0
6
11
:
25 -14 2

5
6
7
8
9
10

9

18

17

13

14

13

25

-14

4

25

-14

2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Vzporedno z ekipnim tekmovanje je potekalo tudi tekmovanje posameznikov. Za uvrstitev na lestvico posameznikov se je štelo najboljših 8 rezultatov. Vrstni red prvih 10 pa je
bil na koncu naslednji:
1
2
3
4

VERDNIK BORIS		
NAPOTNIK ALOJZ
KOS PETER			
JAMNIK JOŽE		

3918
3908
3881
3879
3869
3869

Prav tako je potekalo tekmovanje posamezno vsa kola, vrstni red pa je bil na koncu
naslednji:

V drugem kvalitetnem razredu pa je bil
vrstni red naslednji:
1. ŠD PODPECA - REŠER
13
5
1 0
27
:
2. KRALJ MATJAŽ
13 4
1 1
23
:
3. BRATJE TOMŠIČ
13 1
0 5
11
:
4. RCM ŠPEDICIJA
13 1
0
5 11
:

ROPIČ IVAN		
SIMETINGER MIRO
VERHNJAK SREČKO
OBRETAN MATJAŽ
GORIŠEK JOŽE		
PEČOVNIK MILAN

KOS PETER			
ROPIČ IVAN			
OBRETAN MATJAŽ
PEČOVNIK MILAN		
GORIŠEK JOŽE		
SUŠNIK PAVEL		
CEFER ALEŠ		
VERDNIK BORIS		
NAPOTNIK ALOJZ		
LORENCI ANDREJ		

7203
7059
7009
6958
6913
6825
6762
6739
6715
6691

Na koncu tekmovanja občinske lige je bilo
organizirano tekmovanje naključnih trojk,
kar pomeni, da so bile trojke izžrebane izmed vseh prijavljenih tekmovalcev, ki jih je
bilo 39. Prva tri mesta so dosegle trojke:

4066
4035
4008
3930
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Mes.
1.
2.
3.

1. TEKMOVALEC
JAMNIK JOŽE		
VERHNJAK SREČKO
GORIŠEK JOŽE

REZ.
550
550
554

2. TEKMOVALEC
REZ.
KRUMPAČNIK JANKO 563
OSERBAN JOŽE
539
SUŠNIK PAVEL		
541

3. TEKMOVALEC
KORDEŽ STANISLAV
TOMŠIČ EDI		
STRMČNIK JOŽE

REZ.
585
560
528

SK. REZ.
1.698
1.649
1623

Na novo smo v letošnjem letu organizirali
ekipno tekmovanje za občinski pokal, kjer je
sodelovalo vseh 8 ekip iz občinske lige. Prvi
ekipni občinski prvak je postala ekipa ŠD
Najevska lipa. Na koncu vseh teh tekmovanj
je bilo organizirano ekipno tekmovanje v
borbenih igrah, kjer je prvo mesto dosegla
ekipa Dom na Peci, Cvetličarna Iris Nova
Gorica.
Ugotavljam lahko, da je kegljanje v Črni postal popularen šport, predvsem med rekreativci, vse bolj pa se uveljavlja kot tekmovalni
šport. Zaradi tega sklepam, da ves trud, ki
smo ga vložili v ponovno usposobitev kegljišča in pred tremi leti v popolno obnovo, ni
bil zaman. Upam in verjamem, da vsi tisti,
ki jim je kegljanje priljubljen šport in rekreacija, preživimo na kegljišču nešteto prijetnih
trenutkov in da nikomur ni žal za ure dela,
ki ga vložimo v dobrobit kegljanja.
Vsem kegljačicam in kegljačem želim še dosti prijetnih trenutkov in čim več podrtih kegljev.

Zmagovalna trojka

Predsednik Kegljaškega društva Črna
Ivan Ropič

Prvi občinski prvak ŠD Najevska lipa

Čestitke Anžetu Bahču in Tadeju Boženku za naslov državnega prvaka v odbojki na mivki
za igralce, stare do 23 let
Občina Črna na Koroškem z županjo mag. Romano Lesjak čestita Anžetu Bahču za njegove rezultate
v odbojki na mivki v letih 2011 in 2012.
Rezultati, ki jih je Anže dosegel s svojimi partnerji, so zavidanja vredni in upamo, da bo
Anže nadaljeval s takšnimi rezultati še naprej.
Rezultati v letu 2012:
Državno prevenstvo za igralce, stare do 23 let; Preddvor 1. 7. 2012
1. mesto: Anže Bahč in Tadej Boženk
Državno prvenstvo Zavarovalnica Triglav Open v članski kategoriji; Kranj 29. 6.- 30. 6. 2012
2. mesto: Anže Bahč in Tadej Boženk
Rezultati v letu 2011:
Državno prvenstvo za igralce, stare do 23 let; Kamnik 17. 7. 2011
1. mesto: Anže Bahč in Jan Pokeršnik
Mozirje OAZA Open; 10. 8.-13. 8. 2011
Mokronog; 15. 7.- 16. 7. 2011
3.mesto: Anže Bahč in Tadej Boženk
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V PODPECI KEGLJAJO
Predaleč nazaj se je zgodilo, da bi kdo vedel,
kdaj je prvi Helenar vrgel kuglo in koliko kegljev je podrl z njo! Vendar pomnijo, da so
bila kmalu po končani vojni v Podpeci kar
štiri kegljišča, kjer so se družili Helenarji in
drugi z raztresenih domov in domačij in kegljali. Kegljišča so bila:
– pod današnjo hišo Pernatovih, kjer ima sedaj Jaki Pernat kovačnico, v takratni hiši pa
je bila trgovina Pri Pečiju, tam se je dobila
kaka potrebna pijača,
– na Najbrževem,
– boljše kegljišče na Štoparjevem,
– kegljišče pri nekdanji trgovini.
Vedeti je treba, da je bila v prvi polovici prejšnjega stoletja Podpeca zelo obljudena, v nekem času je premogla nad tisoč prebivalcev.
Prav tako je bil v Heleni vhod v glavno jamo
rudnika, kamor so prihajali na delo še rudarji iz bližnje in daljne okolice. Zato je bilo
športno, kulturno in družabno življenje zelo
živahno. (Glej knjigo Milana Pečovnika, Helena nekoč in danes, 1998.)
Od tedanjih štirih kegljišč danes deluje najmlajše, to je kegljišče pri nekdanji trgovini.
Postavljeno je na ozki terasi pod strmino, do
njega pa prideš čez (varen) mostiček nad
Helenskim grabnom. Najprej so tam kegljali
pod vedrim nebom. Nebo pa je tudi odločalo,
kdaj se je lahko kegljalo; poleti ob lepem vremenu, ob deževju in celo dolgo zimo pa ne.
Okoli leta 1970 se je našlo nekaj najbolj navdušenih kegljačev, ki so se lotili prenove kegljišča; leseno stezo so zamenjali s finim,
gladkim asfaltom, z lesenimi stenami so zaprli prostor, mu naredili streho, stene izolirali in kegljišče dodatno usposobili, da bi lahko
kegljali v vsakem vremenu, poleti in pozimi.
Seveda niso imeli ne denarja ne materiala,
vendar voljo, svojo iznajdljivost in vztrajnost.
Občudujemo lahko, kako skrbno je vse načrtovano: zunaj široka, po vsej dolžini segajoča nova škarpa podpira celotno zgradbo,

da vse skupaj ne zdrsne v potoček. Stene so
izolirane. V prostoru je večja železna peč,
'gašper', ki ga pozimi pridno kurijo, da okoli njega puhti toplota, ki daje tisto prijetno
domačnost. Klopi za kegljače, gledalce in
navijače, na steni polica s kakimi dvajsetimi
pokali, mizica za sodnika, tabla (iz nekdanje
šole v Podpeci), domiselno ogledalo na steni, ki omogoča sedečim, da vidijo pot krogle,
in druge pomembne malenkosti, so oprema
tega prostora. Tu trenira kegljaška ekipa, tu
se druži mlado in staro, skupaj preživljajo
mnoge popoldneve in večere.
To kegljišče – tako domnevajo, skoraj trdijo
– je edinstveno v Sloveniji in kot tako pomeni
etnološko vrednost. In v čem se kaže? Ima
enojno stezo, ki je narejena iz finega, gladkega asfalta, keglji so starejši, postavljajo jih
na roke, postavljač se pred kroglo umakne
v zaklon in jo nato po gumijasti cevi pošlje
nazaj na start. Prej so krogle spuščali po lesenem žlebu, da je bobnelo in so to poslušali
sosedje, pa še krogla je večkrat izskočila iz
žleba. Nekje so našli gumijasto cev, po kateri
se krogla tiho vali nazaj. Za keglji na steni je
debela izolacija, ki preprečuje, da bi sosedje
pozno v noč poslušali bližnje grmenje s kegljišča. Tudi okna so zapolnili, prav tako iz
obzirnosti do prebivalcev bližnjega bloka,
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da jim ne svetlijo spalnic, ko se namenijo počivat. Vse so naredili sami, s prostovoljnim
delom, iz veselja, da bi se lahko srečevali ob
kegljanju.
Gradnja pa še zdaleč ni zaključena. Nasprotno: zgradba in okolica sta potrebni temeljite
obnove. Zamenjati morajo streho, zamenjati
dotrajani les, s katerim je kegljišče obito, še
prej dokončati na enem koncu škarpo in še
kaj. Spreminjali ne bodo ničesar, le material
za obnovo bo sodobnejši. Spredaj so nekoliko razširili škarpo, da bo lahko tudi zunaj
posedeli. Vse drugo ostaja izvirno.
V prelepem, slikovitem naravnem okolju, v
izvirni izvedbi je to kegljišče športna znamenitost, ki bi ji morali posvetiti več pozornosti.
Potrebno pa bi bilo počistiti, odstraniti nepotrebno iz širšega okolja in kegljišče tako
umestiti med znamenitosti ne le Podpece,
temveč med znamenitosti Črne!
Pa povejmo še kaj o dejavnosti. Pet ljudi ima
ključ kegljišča. Kegljajo moški, ženske in
otroci, zanje imajo manjše krogle. Tako se za
kegljaški naraščaj v Podpeci ne bojijo!
Pa dajmo še besedo predsedniku Športnega
društva Podpeca BOŠTJANU VRHNJAKU.
»Kegljaška sekcija deluje v sklopu Športnega društva Podpeca. Imamo ekipo (12 tekmovalcev), ki trenira dvakrat tedensko, ne le
na našem, temveč tudi na kegljišču v Črni,
na Prevaljah in na Ravnah. Sodelujemo na
tekmovanjih v občinski in v medobčinski ligi.
Hkrati se udeležujemo turnirjev po Sloveniji, od koder imamo lepo zbirko pokalov. Naj

povem, da je v ekipi kar nekaj Helenarjev,
ki živijo v krajih po dolini, pa so člani naše
tekmovalne ekipe. Vsaka dobra uvrstitev
nas spodbudi, da smo pri treningih še bolj
zavzeti.
Naj navedem naše največje uspehe:
– 3. mesto v medobčinski ligi, 2011
– 1. mesto v občinski ligi, 2010
– 3. mesto v občinski ligi, 2007
– 3. mesto v občinski ligi, 2008
– 1. mesto v borbenem kegljanju, 2008
– 1. mesto v borbenem kegljanju, 2009
– 1. mesto v borbenem kegljanju, 2009
– 13. mesto na državnem prvenstvu v borbenem kegljanju, 2010
Seveda izstopajo posamezniki, ki na tekmovanjih dosegajo dobre rezultate. Vendar se
lahko pohvalimo, da je med krajani, poleg
tekmovalcev, veliko tistih, ki kegljajo za rekreacijo, zaradi druženja. Kegljišče je kraj,
kjer se srečujemo mladi in starejši, kegljajo
tudi otroci, tudi navijačev nikoli ne manjka,
na našem kegljišču je vedno živahno.«
Naj dodamo le to, da prebivalce Podpece
šport združuje - pri kegljanju, pri delu za
svoj kraj, pri medsebojnih stikih. In morda je
to najvažnejše. Nedavno so si začeli urejati
tudi športno igrišče, kjer se že lahko za žogo
podijo navdušenci za nogomet, za odbojko …
Za konec le še želja: naj se vam tudi vnaprej
uresničujejo načrti.
Marta Repanšek
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BADMINTON KLUB ČRNA
V okviru Turističnega tedna v Črni je bil organiziran že tretji tradicionalni badminton
turnir, ki so se ga udeležili najboljši igralci iz
cele Koroške. Organiziran je bil v dveh kategorijah, in sicer moški ter ženske posamično. V moški kategoriji je tekmovalo 23 igralcev, večinoma s Koroške, ter dva igralca iz
Kranja. Prva tri mesta v kategoriji moški
posamezno so osvojili Uroš Abraham - športno društvo Sele-Vrhe, Boštjan Klemenčič iz
istega društva in tretje mesto Jan Tomšič BK Črna.
Zaradi termina, ki je v času dopustov in poletnih počitnic, je v kategoriji ženske posamezno bilo bistveno manj igralk kot po navadi.
Prvo mesto je osvojila igralka BK Karizma
(Ravne), drugo mesto Tina Keber BK Črna
ter tretje mesto Natalija Fužir (BK Črna). Z
obiskom in izkupičkom tega turnirja smo
zelo zadovoljni.

Zmagovalke turnirja za Turistični teden

Naš prvi turnir je bil organiziran še pod
okriljem Kud Krsnika in je bil amaterske narave, igralo se je zunaj, kar pa za igralce ni
najbolje, saj igro kroji veter, ker je pernica
(žogica) lahka in ima komaj 5 gramov. Kar
pa še ne pomeni, da ni hitra. Največja zabeležena hitrost žogice je preko 400 km/h (svetovni rekord Tan Boon Heong iz Malezije
- 421 km/h), tako da si lahko predstavljate,
kako dinamičen in hiter šport je to - daleč od
predstave večine ljudi, da je to šport za piknike ob sobotah ali nedeljah. V tem športu
je veliko garanja ter fizične pripravljenosti.
Drugi turnir je že bil pod okriljem Badminton kluba Črna in tudi prvi badminton turnir, ki je potekal v telovadnici OŠ Črna, na
katerem se lahko naš klub pohvali s prvim
mestom v moški konkurenci. Tega turnirja
so se že udeležili nekateri člani koroških
badminton klubov, ampak še vseeno ne s
svojimi najboljšimi igralci.

Kako se je znašel badminton v Črni, je čisto
slučajno. Igra je prerasla iz piknik igre v klub
z rednimi termini v telovadnici ter s 15 člani. Začeli pa smo igrati na igrišču v Šmelcu,
kjer smo si na asfaltni podlagi pošteno »namatrali« kolena. Kasneje pa smo se prestavili v telovadnico, kjer je že tudi vsa oprema,
ki jo za to potrebujemo: stojala, mreže in še
kot zadnja pridobitev so narisana badminton igrišča. Ta šport postaja zelo popularen
in ga igra že skoraj cela Slovenija, torej tudi
na Koroškem ne zaostajamo. Ravno nasprotno, saj obstaja že sedem badminton klubov,
vključno z našim. Da pa ni samo igranja v
posameznih klubih, smo organizirali KBJL
- koroško badminton jakostno lestvico. V
sklopu KBJL je osem do deset turnirjev letno. V tej ligi badminton že zdavnaj presega
amatersko igranje in je že kar na nivoju in
seveda, Črnjani, kakor »potrucani« smo, že
zasedamo najvišja mesta na teh tekmovanjih. Seveda pa smo v sklopu KBJL tudi mi
26

ŠPORT
organizirali turnir, in sicer v dvojicah. Turnir je potekal
v telovadnici OŠ Črna marca letos. Na tem turnirju smo
zasedli tretje, četrto in šesto mesto od petnajst prijavljenih parov ter drugo mesto v mešanih dvojicah, kar je
super rezultat glede na to, da igramo v Črni badminton
tri leta, v ostalih klubih pa imajo že večletno tradicijo.
Cilji našega kluba pa še zdaleč niso doseženi. Kot prvo
bi radi predstavili ta lep šport širši množici Črnjanov, ne
glede na starost. Vsakega novega člana bomo vsekakor
zelo veseli. Da pa bi naš klub dobil dobre igralce, pa moramo začeti delati z mlajšimi, kar je tudi naša prednostna naloga, ki smo si jo zadali. To bomo uredili s krožki
oziroma treningi za osnovnošolske otroke in dijake. O
tem bodo starši in otroci tudi pravočasno obveščeni.
Lep športni pozdrav,
Matic Germadnik

ALMANAH OB 50-LETNICI NK PECA
Almanah je obsežen in bogat dokument o
zgodovini nogometa v Črni od leta 1962 do
2012. Knjiga se začne in konča z besedili Jureta Lesjaka, enega od urednikov almanaha
(poleg Hinka Petriča in Primoža Fajmuta).
Poglavja, ki sledijo uvodu, razkrivajo razvoj
kluba od prvih začetkov preko vseh predsednikov do zdajšnje, najmlajše generacije.
Zapise in pričevanja bogati več kot dvesto
črno-belih in barvnih fotografij. Bralec se
lahko sprehodi skozi obdobja predsednikovanja Martina Gašparja, Franca Ravšerja,
Štefana Zvera, Silvestra Grabnerja, Franca
Juga, Marjana Juga, Hinka Petriča, Ferda
Dimnika, Milana Vačuna, Iva Taradija, Roberta Kurnika, še enkrat Hinka Petriča do
sedanje predsednice Romane Lesjak. Povzetek te petdesetletne športne in organizacijske dejavnosti je prispeval Hinko Petrič,
ki dodaja tudi seznam vseh trenerjev, nogometnih sodnikov, najboljših nogometašev in
priznanja, ki so jih prejeli posamezni funkcionarji. »Pri Peci vedno nekaj novega« pa
je zadnje poglavje, v katerem Jure Lesjak

Razstava o zgodovini NK Peca

naniza nekaj šaljivih spominov in ugotavlja,
da bo treba ob naslednji obletnici zbrati in
zapisati tudi mnoge zgodbe iz ust igralcev,
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vsem so bili za nogomet navdušeni vojaki iz
takratne karavle v Črni.«
»Ko smo pred petdesetimi leti začeli z nogometom, je bilo na šoli preko šeststo otrok, v
Črni pa je delovalo le telovadno društvo Partizan. Sedaj je situacija popolnoma drugačna. Na šoli je danes okrog dvesto petdeset
otrok, medtem ko je v občini Črna pri Športni zvezi registriranih trinajst športnih društev in klubov.«

Igra najmlajših

navijačev in še koga. Obenem zaključuje, da
»je zgodovina tako ali tako že povedala vse,
a prihodnost bo pisala nova poglavja, NK
Peca pa bo za vselej ostal največji, pa naj se
zgodi karkoli.«
Almanah, ki se začenja s sloganom »Peca je
najbolja, Peca je slava«, ima tudi besedilo himne, uradne in neuradne.

»Nogometaši Pece so po vsej sili želeli 'prešvercati' enega izmed igralcev, ki ni imel pravice nastopa. Le-ta se je skril v koruzo, Črnjani so medtem začeli s tekmo, kaj kmalu pa je
igralec v črnobelem dresu nabil žogo daleč
v koruzo in jo odšel iskat. Nogometaš, ki ni
smel igrati, je bil vseskozi v pripravljenosti,
oblečen v dres in obut v kopačke. Tisti, ki je
šel iskat žogo, je ostal med koruzo, z žogo
pa se je vrnil igralec, ki je od tega trenutka
postal uspešno 'prešvercan'.«

Almanah je spet nova pridobitev na knjižni
polici del, ki govorijo o naši vasi in njenih ljudeh. Branje je zanimivo tudi drugim krajanom, zato le še podatek, da se lahko knjiga
kupi v prostorih NK Peca in v turistični pisarni občine za 10 evrov. Ob predstavitvi almanaha pa je nastala tudi razstava o zgodovini NK Peca, bogata s fotografijami, pokali
in drugimi dokazi o pestrem življenju kluba,
in bo še nekaj časa na ogled.

»Glavca je na neki tekmi preskočil branilca,
ki je bil visok več kot dva metra. Seveda je odveč pripomniti, da je Glavca za nekaj deset
centimetrov nižji. Živo si predstavljam, kako
ga je Čiki, znan po dolgem in močnem udarcu z desnico, našel s svoje polovice, Glavca
se je samo malo naslonil na dvometraša, ga
preskočil in žogo zabil pod prečko nemočnega vratarja. Vidim tudi, s kakšnim tekom
se veseli zadetka. Spomnim se tudi, kako z
značilno hojo ravnokar hodi nazaj proti igrišču. Slišim tudi Slakija in Frenka, kako sta
ga pohvalila …«
Irena Greiner

Za ilustracijo še nekaj odlomkov iz almanaha.
»Takrat (leta 1934) so se črnjanski fantje,
oblečeni v srajce in obuti v punčke, zbrali in
s 'piciklni' odpeljali igrat prijateljsko tekmo
na Prevalje. Črnjani so presenetljivo 'gvinali'
s 3:2. 'Fasl' pira sta ekipi složno zmazali v Kotljah. To je bil za tiste čase kar velik podvig,
saj je takrat na Prevaljah že obstajal registrirani NK Korotan.«
»Nogomet se začne v Črni pojavljati nekako
po letu 1955, ko se je v več etapah zgradilo
'zasilno' nogometno igrišče manjših dimenzij
na Srebretovem travniku pri stari šoli. Pred28
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ČLANI ŠD NAJEVSKA LIPA V DOLOMITIH
Življenje je prekratko, da bi se zbujali
z obžalovanjem, ker nečesa prejšnji
dan nismo storili. Danes imamo nove
priložnosti, da polepšamo dan sebi
in drugim, da naredimo nekaj, kar
nas navdušuje in izpolnjuje. Če dobite priložnost, jo zagrabite z obema
rokama. Če vam bo spremenila življenje, nič hudega. Nihče ni rekel, da je
življenje lahko, ga je pa vredno živeti. Ker smo člani Športnega društva
Najevska lipa dobili priložnost, da se
odpravimo v Dolomite, smo jo nemudoma sprejeli in se na jasno avgustovsko soboto podali tja.
Peljali smo se čez Avstrijo do Italije in tam
zavili proti prelazu Falzarego. Na najvišji
točki prelaza smo zapustili avtobus in odšli
proti gori Rifugio Lagazuoi. Na to goro vodita dve poti, in sicer ena, ki poteka po rovih
iz prve svetovne vojne, in druga, lažja pot, ki
pelje po prijetni stezi. Malo pod vrhom smo
prispeli na eno izmed najlepših razglednih
točk v Dolomitih, kjer je tudi koča. Ko smo se
naužili vročih sončnih žarkov na 2750 metrih
nadmorske višine, smo se odpravili nižje in
si v prečudoviti naravi, pod goro Tofana de
Roses, ob žuburečem potoku pripravili malico. Nato je sledil ogled Cortine d' Ampez-

zo, ki se nam je na prvi pogled prikazala kot
zelo turistična in živahna vasica sredi prečudovite narave. Pot nas je nazaj grede vodila
do jezera Missuri, pri katerem so se nam v
ozadju naslikale prečudovite Tri Cime.
Tine Mihelič jih je takole opisal: »Arhitektonska enotnost, izjemna izklesanost ostenij, njihova višina, neprekinjena vertikala
in monolitnost, vse to daje Cimam resnično fantastično podobo, ki presune vsakega
obiskovalca. Nedvomno sodijo Cime med
najbolj znane, gledane in fotografirane (pa
tudi fotogenične) gore na Zemlji.« Tudi nam
so se zdele tako edinstvene in ni ga bilo med
nami, ki ne bi iz žepa potegnil fotoaparat in
poslikal to čudo.
Ocenjujemo, da je bila letošnja odprava v
Dolomite eden največjih društvenih uspehov. Sicer smo višje in tudi zahtevnejše gore
osvajali že pred leti, ampak skupinsko gledano takega rezultata še nismo dosegli – 46
planincev je doseglo vrh in se domov odpravilo v prečudovitih spominih. Vsekakor
je bilo med nami takšno navdušenje, da se
bomo v ta raj na Zemlji še vračali.
Lep športni pozdrav!
Tanja Šepul
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KAR PLAVO JE BILO OD SVINCA
Štefanija Hribernik, 81-letna Žerjavčanka, je
že skoraj celo življenje povezana z Ostrčnjakovim oz. kasneje poimenovanim Majdičevim,
kjer so najprej živeli z družino, kasneje pa
sta si na tem sedlu z možem zgradila vikend.
Zdaj je že vdova, a kljub temu rada zahaja v
svojo hiško, družbo pa ji dela mladi čaučau.
Drobna, a delovna in silno trdoživa Štefka
mimoidočim rada pove kaj iz svojega življenja, še posebej pa o tem, kako tam straši.
Tam gori vse postori sama, nihče ji ne pomaga kositi, trebiti, sadja obdelovati niti grabiti
in kopati. Na Majdičevem rada prespi in si
spočije, čeprav hkrati pojasnjuje, da nima
'cajta' počivat, morda pozimi, ko se umakne
tja gor za dva, tri dni. »Ko bi kdo vedel, kako
rada sem tu, me ne bi nihče dol spravljal!«
Letos ji, tako kot povsod po Sloveniji, nagajajo miši: vse ji zgrizejo in onesnažijo, doma
pa jih je pobila že 154: »Nastavim jim 'lim',
potem pa jih požgem!«

Štefanija Hribernik

kap ga je. Če jo piješ, te v glavi boli, tako da
mora voda obvezno malo stati, preden jo zaužiješ.«
Rodila se je v Bistri, potem pa so 'pribandrali' v Počelovo bajto v Javorje. Med vojno je šla
leta 1943 v 'arbajtsdinst' in je ponjo v Celovec prišla Počevka, da je pri njih služila. Tam
je tudi doživela nemški poboj domačinov, le
otroke so pustili, takrat 14-letna Štefanija se
še danes vsega dobro spomni. Pri njih so delali in ker so imeli vsaj kruha, jim je dobro
šlo. Potem pa so jih 'lifrali' v Banat, od koder
so se vrnili leta 1946.
»Brez vsega smo bili, stara Kolnbrantova
nam je dala, potem ko smo ji pomagali čistiti,
nekaj posteljnine, na pobudo njenega moža
pa smo dobili še nekaj starega pohištva. 1948.
leta se je Štefanija zaposlila v jami, se po
dveh letih izučila za zidarko in se čez dve leti
vrnila vozit jamske vozičke. »1953. leta smo
bile Kosmačeva - Osojnikova Pavla, Osojnikova Micka in jaz zadnje ženske, ki smo še
delale v jami, saj je novi direktor prepovedal
tako naporno delo. A je bilo vseeno luštno,
ker mi ni bilo nikoli težko delati!«

Ni dneva, da ne bi vsaj nekaj ljudi šlo mimo
njenega vikenda, predvsem so to pohodniki
oz. sprehajalci, mladina, lovci, kak gozdar
pa kolesarji in motokrosisti, celo konjenica
je že šla mimo.
»Jaz se nobenega ne bojim! Moj Suri me
pazi, z njim se pogovarjam in mi vsepovsod
sledi. Ko sem nekoč omedlela, me je tako dolgo obujal, da mi je hlačnico strgal, in bil neznansko vesel, ko sem se spet osvestila.«
Vikend je brez elektrike in vode. Vodnjak blizu hiše je suh, včasih so gor nosili vodo celo
od Kolnbranta . Toda nekoliko nižje je izvir
vode, ki nikoli ne usahne. »Kadarkoli pride
mimo kaka učiteljica s šolarji, me prej pokličejo, naj pripravim vodo zanje. Voda pa je
zdravilna, naša 'dečva' se umiva z njo in si
tako uspešno zdravi lusakvico. Obenem je
ta voda nenavadno mrzla; nekoč je pes, ki
se je je ves razgret napil, takoj poginil, kar

Po vojski se je njena družina naselila na
Ostrčnjakovem. »Leta 1951 smo dali štirinajst
jurjev Rudniku za bajto pa za hlev. Lepo smo
se imeli tu, le preveč strupeno je postalo.
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Kar plavo je bilo od svinca! Zdaj tega ni več,
takrat pa so nas spodbujali, da bi se odselili s
tega območja. Leta 1950 je bilo najhujše, spomnim se, da je Matvozu poginilo petdeset
konjev. Visoka peč v topilnici je namreč prej
'laufava' samo pozimi, potem pa je delovala
ves čas, noč in dan. Nobenega sadja ni bilo
več, vse je okamenelo. Tudi mi nismo več sadili krompirja, prej pa smo imeli pšenico in
oves. Zdaj pa spet vse raste, uh, kako polno
sadje je bilo lani!«
»1957. leta pa je vse pogorelo. Mene ni bilo
več doma, a so mi sestre povedale, da je mati
zakurila, vse je bilo leseno, ona pa je odšla
krave past; a ko je zagledala ogenj, je bilo že
prepozno, v 'štepihu' premalo vode, ko pa so
prišli gasilci, se je hiša že sesedla. A drva so
še deset dni tlela, kajti imeli smo jih veliko. V
družini je namreč veljalo pravilo, da je vsak
član družine, ki je šel gor domov, moral prinesti s seboj en meter in pol dolg kos drv, da
jih potem ni bilo treba posebej spravljati.«

tilko, je ugotovil, da to ni njegov oče, pa je
zbežal s tako naglico, da je kar vrata v hišo
podrl. Nikdar več ni od tam hodil v službo,
tako ga je bilo strah.« Po premisleku pa nadaljuje: » A tudi mene je strašilo: nekoč sva v
takrat novem vikendu ležali s psico, ki je bila
neobičajno nemirna. Deset do dvanajstih pa
je začelo tresti hišo, psica je tako tulila, da
sem jo prijela za gobec, in umaknili sva se v
kot. Ni bilo strah le psice, tudi mene je bilo
groza, čeprav se drugače ničesar ne bojim,
kajti nikomur nisem naredila nič slabega v
življenju. Izgledalo je, kot da se bo vse zrušilo, neznansko je bučalo, tako da sva obe
prestrašeni sedeli ob prižgani luči do svita.
Ko pa sem se razgledala okoli hiše, pa ni bilo
nič sledi o tem tresenju, nič spokanega zidu.
Tisto jutro je kasneje mož tam na vrhu s harmoniko zaigral, a je psica čisto ponorela, in
ko je hotel 'mehe' pospraviti na podstrešje,
ga nikakor ni spustila gor. Od tistega dne ni
niti enkrat stopila na stopnice in v zgornji
prostor. Pravijo, da živali vidijo taka bitja.«
»Verjetno je to strašenje posledica uboja,
ki se je tu zgodil leta 1906. Gospodar, menda se je pisal Kodrun, je spodaj na njivi z
ženo kopal krompir in ne vemo, zakaj jo je
udaril z motiko, da je takoj umrla, potem pa
je še doma hčerko, ki je bila prišla iz šole,
obesil pod stopnice, zaprl hlev in odšel neznano kam. Menda je ta nekdanji gospodar
imel precej denarja. Že Selišnik, ki je pred
nami prišel s Štajerskega živet na Majdičevo, nam je govoril o tem, kako tu ni prijetno
živeti, sploh ženo je bilo nenehno strah, zato
sta se že pred vojsko odselila. Svetoval pa je,
da je ob kvaternih petkih treba pustiti vrata
odprta. O, saj so zbirali korajžo tudi drugi,
Oprešnik, Anželak pa Grabner, da bi doživeli to strašenje, a nobeden ni vztrajal! Moj
mož je šel tudi k župniku, a se ta ni hotel in ni
upal s tem ubadati, rekoč, naj zadevo pusti
pri miru. In od takrat ob kvaternih petkih
nikoli nisem tu gori.«

A spomini na bivanje na Majdičevem so
ostali, tako da sta leta 1990 z možem zaprosila na Občini za dovoljenje za gradnjo vikenda, kajti zidovje, ki je ostalo kot ruševina,
je bilo še njihovo, zemlja pa seveda ne, ta je
bila rudniška. Ko sta si z možem uredila ta
vikend, je Štefanija na njivi pridelala 500 kg
krompirja, da je bilo tudi za vzrejo prašičev,
ki sta jih imela v Žerjavu, na vikendu pa sta
redila koze. »Takrat sem pospravljala v Kantini in sem morala vsako jutro gor, da sem
pomolzla koze, se vrniti domov, pripraviti
kosilo, potem sem šla čistit v Kantino, zvečer
pa spet gor h kozam.«
»Ob kvaternih petkih pa tu straši,« rada
pove . »Vedno pride iz jame (verjetno se je
nekoč tam spodaj zgodil tisti zločin), vedno
le ob svetli noči, vidi pa se samo siv obris
nekega bitja, ki nese 'lampo'. Prvič je spodaj
v jami strašilo sina, z možem sta šla zgodaj
zjutraj na šiht in sin, ki je edini videl tega
duha, je klical očeta, naj ga počaka, ker ima
luč. Šele ko se je sin približal temu bitju s sve-

Leta 1992, ko sta z možem postavila vikend,
sta zgradila tudi kapelico, posvečeno sv. Flo32

rijanu. »Dala sva jo 'žegnat' in kmalu potem,
ko sva stala na vrhu, je začelo bliskati. Šla
sem v hišo po žegnano vodo, takrat pa se je
kapela vžgala in bila cela v ognju. A še preden sem prišla z vodo do nje, Kori si tako ni
upal, je izgledalo, kot da bi iz kapelice nekaj
odletelo. In ko sem prišla do tja, ni bilo nikjer
sledu o kakem ognju, nič ni bilo ožganega,
res nenavadno!«
Štefanija pravi, da nikoli ni 'zmatrana', čeprav dela od zgodnjih jutranjih ur do poznega večera. Kot izučena zidarka je še pred
kakim tednom delala v Javorju kamin. Drugače pa plete in kvačka preproge in prevleke, zraven pa posluša radio. Ogromno je garala v življenju in pri tem se potrka na prsi,
rekoč, da je tam notri njena zlata diploma,
obenem pa položi na mizo 'medaljo rada',
ki jo je bila prejela od Rudnika. »Ko bom jaz
umrla, bo grmelo in bliskalo, boste videli! In
ko me ne bo več, imam zmenjeno z gasilci,
da pridejo sem gor in vse požgejo.«

Vikend na Majdičevem

Med pripovedovanjem je nestrpno zamahnila proti črnemu metulju mračniku, ki menda
prinaša smrt. »Uf, na hišni prag se je usedel,
brrr, to pomeni, da bo nekdo v žlahti umrl!«
Zanimivo je bilo prisluhnitii življenjski zgodbi Štefanije Hribernik, predvsem pa optimizmu, ki ga nosi v sebi. V imenu bralcev
Črjanskih cajtng ji želim, da bi zdrava še
dolgo uživala v svojem kraljestvu pod Ostrčnjakom.
Irena Greiner

ZLATA MATURANTKA
ampak očitno je bilo vseeno dovolj. Skozi vsa
4 leta gimnazije sem bila uspešna in brez kakšnih večjih težav sem se prebila do mature.
Tudi matura ni niti približno tako strašna,
kot so nas svarili. Če si skozi gimnazijska
leta kolikor toliko sodeloval, je potrebno za
maturo vse skupaj samo ponoviti. Na koncu
je bil moj rezultat več kot odličen. Za tiste,
ki pa vas matura še čaka, pa predlagam, da
predvsem poskrbite za to, da ohranite mirne
živce, saj vam nervoza in paničnost nikakor
ne bosta v korist. Glede študija mi trenutno
ta naziv ne koristi pretirano, saj grem študirat v tujino in tam tega ne poznajo. Je pa seveda velik plus, če se odločim v prihodnosti
vpisati na kak študij v Sloveniji.
Rada imam šport in obožujem glasbo. Moji
interesi pa se poklopijo z izbiro študija. Študirati grem namreč organizacijo prostoča-

Maja
Maze

Biti zlat maturant je predvsem velika čast.
Je potrditev mojih zmožnosti in dobra motivacija za naprej. Moje priprave na maturo
niso bile nič posebnega. Kot vsi ostali, brez
kakšnih motivov po tem uspehu, sem se lotila
dela za maturo in moram reči, da je realizacija mojih učnih planov nekoliko odstopala,
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snih dejavnosti, torej delo v kulturi, športu
in podobno. Pri nas takšnega študija nisem
zasledila in zato sem se tudi odločila za študij v tujini.
Moje želje za prihodnost pa so dokaj enostavne. Gimnazija je uspešno za mano, upam na
dobra študentska leta in da v prihodnosti
pokažem, kaj vse še zmorem, in mogoče, če

grem že v tujino, prinesem domov kaj inovativnega, svežega in morda nam tu izboljšam
pogoje. V glavnem, vedno stremim k nečemu
novemu in boljšemu, plane za prihodnost pa
prepuščam trenutnim odločitvam in spletu
okoliščin, saj menim, da nikoli ne moreš vedeti, kam te življenje ponese.
Maja Maze

SKUPNOST VRTIČKARJEV
ČRNA NA KOROŠKEM
Julija smo si za kosilo privoščili prvi letošnji
domač pečen krompir s seveda obvezno veliko skledo solate in soglasno ugotovili, da
je doma pridelan še krompir bolj okusen
od kupljenega, ki prihaja v naše trgovine iz
daljnih držav. Ob tem sem se spomnila na
dogodke v zvezi s krompirjem na Irskem v
19. st. Po odkritju Amerike je krompir sicer
počasi, a vztrajno postajal pomembna hrana za evropske kmete, mnogim Ircem je bil
osnovno živilo vse do leta 1822, ko je zaradi
slabe letine prišlo do prve večje lakote na
Irskem. Nenadoma se je na otoku pojavila
krompirjeva plesen, ki se je hitro širila po
otoku, prizanesla ni niti Belgiji, Nizozemski
in se širila preko Nemčije vse do Madžarske.
Najhuje pa je bilo prav na Irskem, kjer je v
nekaj dneh spremenila obetajočo cvetočo letino krompirja v gnijoče rastje.
Heinrich Eduard Jacob v knjigi Šest tisoč let
kruha piše, kako je julija 1846. leta pastor
Mathew potoval iz Corka v Dublin in občudoval cvetoči krompir, ko pa se je avgusta
vračal, je videl na istem področju rastje, ki
gnije, in obupane Irce, ki so se bali, da bodo
brez pridelka krompirja umrli, saj niso gojili
ničesar drugega.
Angleška vlada je hitro reagirala in poslala
Ircem koruzo, ki pa so jo Irci sprejeli z nezaupanjem, mnogi so mislili, da jih želijo Angleži
s koruzo zastrupiti, nekateri so celo verjeli,

da bodo od njenega uživanja postali črni. Ircem je primanjkovalo mlinov za mletje koruze in ustrezne posode za kuhanje zdrobljene
koruze. Kljub tej pomoči je na Irskem nastopila huda lakota. Zaradi nje so izčrpani Irci
obolevali za gripo in v naslednjih petih letih
je umrlo milijon ljudi, petina prebivalstva.
1847. leta je preko 100.000 Ircev emigriralo
v Ameriko, kjer so se naselili v New Yorku,
New Jerseyu, Pennsylvaniji … in se oprijeli
vsakega dela z večnim spominom na svojo
zeleno Irsko z modrim nebom, na s slamo
prekrite kmečke hiše in njihovo skromno življenje v njihovi stari domovini.
Danes postaja hrana vedno bolj strateška
surovina, vedno več je tudi ozaveščenih ljudi,
ki se zavedamo, da ni vseeno, kake kvalitete je hrana, ki jo zaužijemo. Z zdravo hrano
si vzpostavimo kar najboljši imunski sistem.
Zelenjava, pridelana s pomočjo raznorazne
kemije, škropiv in iz gensko spremenjenega
semena za nas vsekakor ni zdrava. Problem
človeštva je energijsko obubožana hrana, ki
ne daje človeku življenjske sile, ki jo potrebuje za življenje.
Tako smo na pobudo Društva Ajda Koroške
tudi v Črni 26.6.2012 ustanovili Skupnost vrtičkarjev pod vodstvom predsednice Kristine Adamič, podpredsednice Marije Abraham, članice upravnega odbora pa smo še
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Betka Skudnik, Trezka Mrdavšič in Marjeta
Burjak.
Že na ustanovnem sestanku je bila udeležba
lepa, seveda pa so v društvo prisrčno povabljeni vsi, ki jih vrtnarjenje veseli in ki si želijo pridelati zdravo zelenjavo.
Na ustanovnem sestanku smo sprejeli tudi
načrt dela za leto 2012. Na kratko:
• V svojo sredino povabiti vse vrtičkarje v
občini z namenom, da bodo pridelovali zdravo hrano.
• Za nove člane društva AJDA in člane naše
skupnosti organizirati osnovno izobraževanje (začetni tečaj) o biodinamiki. Izvajalec
društvo AJDA.
• Izmenjava mnenj, pridelkov, semen, sodelovanje s kmeti, ki pridelujejo ekološke in biodinamične pridelke.
• Pripravljanje preparatov in škropiv za potrebe društva in skupnosti vrtičkarjev.
• Sodelovanje pri organiziranju in delovanju biodinamičnih vrtov v vrtcih, šolah in na
njihovih podružnicah.
• Udeleževanje predavanj, strokovnih ekskurzij in drugih oblik dela, ki jih organizira
društvo ali skupnost.
Srečevali bi se vsak prvi ponedeljek v mesecu ob 19.uri.

njevanje sadja in zelenjave, priprava
ozimnice,
- škodljivci v našem vrtu,
- kaj pa naše čebele?
- kaj smo se naučili v tem letu in česa ne smemo pozabiti,
- sodelovali bomo pri projektu: Ozdravimo
zemljo v Mežiški dolini.
Program je pester in zanimiv, člani društva
Ajda Koroške so polni znanj in napotkov, ki
koristijo vsakemu vrtičkarju. Društvo Ajda
nam je določilo tudi mentorico go. Edito
Pandel, ki bo s svojim bogatim znanjem in
nasveti pomagala naši vrtnarski skupnosti,
s svojimi obsežnimi izkušnjami in znanjem
pa je vedno pripravljena sodelovati tudi
predsednica društva Ajda Koroška Antonija
Ločičmik, ki nam pridno pošilja maile s koristnimi nasveti, za kar se ji lepo zahvaljujemo.
Stopnja samooskrbe z zelenjavo v Sloveniji je nizka, tam okrog 40%, kar pomeni, da
pogosto kupujemo zelenjavo, ki je na police
trgovin dolgo časa potovala iz oddaljenih držav in je bila temu primerno tretirana z raznimi škodljivimi sredstvi, da je obdržala še
kolikor toliko lep videz, da potem o kvaliteti
ne govorimo. Vsekakor česen, ki je k nam
prišel s Kitajske, ne more konkurirat našemu domačemu ptujskemu in okus solate s
Poljske ni konkurenčen solati, ki je bila zjutraj odrezana na domačem vrtu in isti dan
na domači mizi.

Kako bodo potekala naša druženja?
Za vsako druženje bomo pripravili vsebinsko točko, ki bo posvečena našemu vrtnarjenju in kmetovanju. Potem pa bodo sledile
točke, ki bodo posvečene izkušnjam naših
vrtičkarjev, pregledu del, ki jih bomo opravili v tekočem mesecu v vrtu, dogovoru o vsebini za naslednje druženje vrtičkarjev in na
koncu še druženje.
V vsebinske točke bomo vključili:
- kakšen vrt imamo, kaj si želimo, poiščimo
odgovore na vprašanja, ki nas zanimajo,
- priprava preparatov in komposta,
- pridelovanje lastnih semen,
- jesenski rez dreves in vrtnic,
- nega sadnega drevja,
- uporaba začimb in zelišč v prehrani, shra35
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Poleg okusne zelenjave pa prinaša vrtnarjenje še prijetno sprostitev v naravi, obuja
in ohranja prvobitni stik človeka z zemljo,
prijetne trenutke v naravi, ko pošlješ skrbi
daleč stran in prisluhneš ptičkom ali tišini in
prijetno presenečen ugotoviš, da so se tudi k
nam vrnile številne ptice, se razveseliš gnezda hišne šmarnice na hišnem tramu, občuduješ gizdavega kalina ali detla … Seveda pa
je za te pernate prijatelje, ki so koristni tudi
vrtnarjem, potrebno poskrbeti tudi pozimi s
hranjenjem in kako ptičjo hišo in valilnico.
Razveseljivo je tudi dejstvo, da že v vrtcih in
osnovni šoli poskrbijo za osnovno znanje o
vrtnarjenju in privzgajajo ljubezen do narave in dela. Tudi na naši šoli imajo vzorno
urejen šolski vrt.
Kdor pa nima vrta, si za silo lahko pomaga
z zelišči v loncih, v malo večjo posodo nasadi

paradižnik, papriko ali celo grmiček krompirja in na balkonu opazuje, kako raste. Mislim pa, da se v naši okolici da dobiti kakšen
košček zemlje za obdelavo.
Zaradi evropske zakonodaje pa se morajo
tudi naši kmetje čim prej vključiti v ekološko
pridelavo, drugače svojih pridelkov ne bodo
mogli prodajati šolam, vrtcem in drugim odjemalcem.
Hrana in voda postajata vedno pomembnejši strateški surovini in da se nam ne bo
potrebno kdaj seliti kot Ircem v 19. st., bo potrebno v zvezi s pridelavo hrane marsikaj
spremeniti na lokalni in državni ravni.
S še enkratnim povabilom v naše društvo
naj bo dovolj, vsem vrtičkarjem pa zdrav in
obilen pridelek.
Marjeta Burjak

MLADI, BREZPOSELNI, NEGOTOVI?
IZGUBLJENA GENERACIJA
ZGODBA JANEZA NOVAKA, univ. dipl. karkoli, zaposlenega občasno preko avtorskih
pogodb, MARIJE NOVAK, brezposelne gimnazijske maturantke, IN JOŽETA NOVAKA,
prodajalca, ki dela na črno. TVOJA ZGODBA?
8. avgust 2012, sreda.
V vročem avgustovskem popoldnevu sedim s prijatelji na kavi ob Ljubljanici. Tema
brezposelnost, krize in situacije mladih. Veliko mojih prijateljev išče zaposlitev že dolgo časa. Kljub diplomi, kljub pripravljenosti
sprejeti kakršno koli delo, le da bi prineslo
evre na račun. Ni priložnosti. Drugi sicer
imajo službe, a gre večinoma za slabo plačana dela, s katerimi komaj preživijo, večinoma životarijo. Ves čas živijo v negotovosti,
kaj bo jutri. Ali bodo nakazali denar, ki so
ga zaslužili preko avtorske pogodbe? Ali jim
bodo podaljšali pogodbo? Pogodba za določen čas jim ne daje varnosti, ni kredita, ni
stanovanja, ni otrok. A omenjeni kljub slabo

plačani ali negotovi zaposlitvi še vedno spadajo med »srečneže«. Kar tiho naj bodo, vsaj
službo imajo, pravijo tisti, ki so brez. Kaj šele
tisti, ki so brez. Tisti so še na slabšem.
MLADI – IZGUBLJENA GENERACIJA
Znana zgodba? Verjamem da. S podobno situacijo se namreč sooča veliko mladih v Črni,
na Koroškem, v Sloveniji, v Evropski uniji, na
svetu. Cele generacije mladih, ki v času krize
zaključujejo z izobraževanjem in poskušajo
prvič vstopiti na trg dela in najti prvo zaposlitev, so pri tem neuspešne. Pri tem postajajo vedno bolj obupane, žalostne in demotivirane. Strokovnjaki so to generacijo mladih
poimenovali kar izgubljena generacija (lost
generation). Drugi generacije mladih imenujejo z angleško frazo last-in, first-out. To
pomeni, da so mladi zadnji v podjetjih, ki dobijo zaposlitev, ko se pojavi potreba po novih
kadrih. Hkrati pa so prvi, ki jih podjetja odpustijo, ko se situacija poslabša.
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Kakršnokoli že poimenovanje, ne spremeni
dejstva, da je samo v Evropski uniji skoraj 6
milijonov mladih brezposelnih.
SLOVENIJA
V Sloveniji situacija ni mnogo boljša. Na današnji dan, 8. avgusta 2012, je na Zavodu za
zaposlovanje (ZRSZ) prijavljenih 106.896 iskalcev zaposlitve. Na isti dan je objavljenih le
1.182 prostih delovnih mest. Podatki Zavoda
za junij 2012 pa kažejo, da je bilo junija med
registrirano brezposelnimi 12,6 % iskalcev
prve zaposlitve ter 9,7 % mladih do 25 let. K
tej številki mladih brezposelnih moramo prišteti mnoge mlade, ki niso uradno prijavljeni
na Zavodu za zaposlovanje zaradi različnih
razlogov in se zato ne vštevajo med registrirano brezposelne. Razlogi za ne-prijavo v
evidenco brezposelnih so lahko osebne narave oz. subjektivni (npr. mlada oseba se ne
želi prijaviti na Zavodu za zaposlovanje zaradi stigme ali pa zato, ker ni upravičena do
finančnih ugodnosti) ali pa so popolnoma
objektivni, saj mladi pogosto ne zadoščajo
kriterijem za prijavo (npr. imajo formalno še
status dijaka ali študenta itd.).

Ker so ponujene redne službe vedno bolj začasne narave, se mladim pogosto dogaja, da
prehajajo iz ene zaposlitve v drugo, vmes pa
so nekaj časa brezposelni. V tem mlade in
njihove zaposlitve težko primerjamo s situacijo, v kakršni so bili v mladosti njihovi starši ali stari starši, ki so po večini ostali v isti
službi praktično do pokoja. Današnji trendi
so drugačni. Kažejo, da bodo morali mladi
menjavati zaposlitve pogosteje. Statistike
kažejo, da vsaj na 5-7 let. Temu strokovnjaki pravijo tudi segmentacija in polarizacija
trga dela. To pomeni, da imajo v trenutni situaciji večino dobro plačanih in varnih zaposlitev za nedoločen čas starejši, med tem
ko se na drugem polu mladi znajdejo v bolj
fleksibilnih, negotovih in slabše plačanih
službah, praviloma ne za nedoločen čas. Kot
že omenjeno, je tudi na strani delodajalcev
ponujenih zelo malo prostih delovnih mest
za nedoločen čas, kar 75 % jih je za določen
čas. In takšna je trenutna realnost na trgu
dela.

POGODBA NA NEDOLOČEN ČAS – SAMO
SANJE?
Poleg brezposelnosti so velika težava mladih tudi tako imenovana prekerna dela oz.
negotova dela. Gre za dela, ki v primerjavi s
standardom po Zakonu o delovnih razmerjih - z redno pogodbo za polni delovni čas za
nedoločen čas, ne ponujajo dovolj velike varnosti zaposlitve, pravic iz dela in zaščite delavca (kot so odpravnine, regres, bolniška),
prav tako pa gre pogosto za slabo plačana
dela. To so lahko dela za določen čas, dela za
krajši delovni čas od polnega, avtorsko delo,
pogodbeno delo, včasih celo za prisilno samozaposlovanje in podobno. Realnost pa je,
da takšna negotova dela v realnosti največkrat dobijo ravno mladi. Tudi med prostimi
mesti je vedno več takšnih del. Na Zavodu za
zaposlovanje je na primer več kot tri četrtine vseh prostih zaposlitev za določen čas.

JE RES VSE IZGUBLJENO?
Seveda ne. Le vstopni pogoji so se spremenili.
Mladi lahko že v času šolanja naredijo mnogo za svojo kariero. K večjim možnostim za
zaposlitev po koncu šolanja pripomorejo tudi
pripravništva, prakse in študentska dela, ki
mlade povežejo z delodajalci, pri katerih se v
veliko primerih kasneje zaposlijo. Kot je dejal direktor OECD Leeds Jan Hendeliowitz
na OECD konferenci v Berlinu: »Diplomanti,
ki med študijem delajo, so v življenju veliko
bolj uspešni kot tisti, ki samo študirajo. Služ37
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bo dobijo tisti, ki imajo delovne izkušnje in
ne tisti z visokimi ocenami.«
Ker pa so mladi v primerjavi z ostalimi generacijami na trgu dela tudi zelo prilagodljivi
in iznajdljivi, se bodo gotovo tudi v tej situaciji znašli. Danes je vedno bolj v ospredju pojem »zaposljivosti«, kar ni enako kot »zaposlenost«. Gre za to, da naj bi mladi čim bolj
vlagali v svoje znanje in izkušnje in omenjeno ves čas dograjevali skozi vseživljenjsko
učenje.
Zaposljivost se lahko poveča na več načinov,
skozi formalno izobraževanje (v šolah, na fakultetah), neformalno izobraževanje (tečaji,
seminarji, projekti, prostovoljno delo) ter priložnostno učenje (v vsakdanjem življenju).
Neprestano učenje in pridobivanje znanj in
izkušenj naj bi bila najbolj gotova vstopnica
do dobrih zaposlitev in lažjih prehodov med
eno in drugo službo.

Državnega zbora in predstavnike ministrstev. In pokazalo se je, da so mladi res sposobni ogromno, če se jim le prisluhne.
Projekt »Dialog mladih« izhaja iz smernic
Evropske komisije, kjer pravijo, da je potrebno vzpostaviti dialog oz. komunikacijo med
odločevalci in med mladimi glede tem, ki se
dotikajo mladih. To pomeni, da se aktivirajo
funkcionarji na lokalnih ravneh (npr. župani, svetniki …), na regionalnih ravneh (npr.
direktorji območnih služb Zavoda za zaposlovanje, predstavniki regionalnih razvojih
agencij ...), na nacionalnih ravneh (npr. poslanci državnega zbora) ...
Ta proces dialoga poteka znotraj celotne
Evropske unije, v vseh 27 državah članicah,
in se imenuje proces strukturiranega dialoga. V Sloveniji sta ta proces komunikacije
med mladimi in tistimi, ki odločajo, vzpostavila MSS in Mreža MaMa skozi projekt
»Dialog mladih!«. Projekt »Dialog mladih!« je
bil sestavljen iz 12 regijskih dogodkov in zaključne nacionalne konference v Državnem
zboru.

Vesna Miloševič
»DIALOG MLADIH!«
NAJPREJ NA KOROŠKEM, NATO
ŠE V DRŽAVNEM ZBORU

»DIALOG MLADIH!« NA KOROŠKEM
Regijski dogodki so potekali v vsaki statistični regiji Slovenije. Kot po drugih regijah
po Sloveniji je tudi na Koroškem potekal regijski dogodek. Izvedel se je 20. in 21. aprila
2012 v Slovenj Gradcu v sodelovanju z Mladinskim kulturnim centrom - MKC Slovenj
Gradec. Regijskega dogodka se je udeležilo
preko 50 mladih, med njimi dijaki, študentje
in mladi brezposelni, ki so dva dni ostali v
slovenjegraškem mladinskem hostlu. Mladi
so pripravili kar cel seznam težav, ki jih pestijo v koroški regiji, in pripravili predloge
rešitev za te težave.
Drugi dan so se jim pridružili še odločevalci iz regionalne in lokalne ravni, s katerimi
so mladi v debati prediskutirali svoje težave
in jim predstavili svoje predlagane rešitve.
Med odločevalci, ki so se odzvali povabilu
za sodelovanje z mladimi, so bili: črnjanska
županja Romana Lesjak, dotedanji podžupan Slovenj Gradca Niko R. Kolar, direktor

»MLADIM JE POTREBNO PRISLUHNITI!«
pravijo na Evropski komisiji.
Pogosto se mladih ne posluša in se jim ne da
dovolj možnosti, da vplivajo na zakonodajo,
politiko in na ukrepe, ki oblikujejo njihovo
vsakdanje življenje. Mladi pa so polni novih
idej in rešitev in pogosto bi se potrebovalo
na strani tistih, ki odločajo, zgolj nekaj minut
posluha za mlade, pa bi se lahko odpravilo
mnoge prepreke.
Na Mladinskem svetu Slovenije (MSS) in
Mladinski mreži MaMa smo skozi projekt
»Dialog mladih!« poskušali mladim dati priložnost, da izrazijo svoje težave in predlagajo ukrepe, s katerimi bi te težave lahko rešili. Hkrati pa smo zagotovili sogovornika na
drugi strani mize – na regionalnih ravneh
župane, podžupane, direktorje območnih
služb Zavoda za zaposlovanje in evropske
poslance; na nacionalni ravni pa poslance
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Območne službe Zavoda za zaposlovanje
Robert Rajšter in svetnik Hinko Kašnik ter
Ivan Škodnik, ravnatelj Srednje gostinsko
turistične in lesarske šole.
Predlogi mladih so se nanašali predvsem
na področja zaposlovanja in brezposelnosti mladih ter stanovanjske problematike in
mobilnosti. In kaj so predlagali mladi?
- Pod temo mobilnosti mladih na Koroškem
so predlagali: Izboljšanje javnih povezav na
Koroškem z uvedbo tarife za mlade ter z
uvedbo zadnjega avtobusa za mlade.
- Na področju stanovanjske problematike
so predlagali: Več neprofitnih stanovanj za
mlade ter uvedbo občinskega poroštva za
nakup stanovanj za mlade.
- Pri temi zaposlovanje mladih so predlagali:
Nižje obdavčenje plač za zaposlene mlade
do 35 let.
- Na področju brezposelnosti mladih so predlagali: Spodbujanje iskanih poklicev v regiji ter boljšo predstavitev poklicev mladim v
regijah.
- Kot zadnjega pa so predlagali še en ukrep
na temo brezposelnosti mladih: Več praktičnega usposabljanja v srednjih šolah in
priznavanje prakse kot delovnih izkušenj.
Zmanjšanje delovnega časa za starejše ter
spodbujanje vpisa v tiste srednje šole, katere
poklice se išče v regiji.

Nekateri predlogi mladih so se nanašali
na zakonodajo, ki jo sprejemajo poslanci v
Državnem zboru, zato je bilo na dogodku
izbranih 5 mladih, ki so mnenje koroških
mladih prenesli naprej na nacionalno srečanje v Državnem zboru. Mladi izbranci so bili
Nataša Novak, Ana Dolinšek, Jure Juvan,
Anja Robin in Katja Lesjak.
MLADI PREDSTAVIJO IDEJE POSLANCEM IN PREDSTAVNIKOM MINISTRSTEV
V DRŽAVNEM ZBORU
Ko se je končalo vseh 12 regijskih dogodkov
projekta »Dialog mladih!«, se je kot zaključek
večmesečnega projekta med 18. in 20. 6. odvil še zaključni nacionalni dogodek v Brežicah in nacionalna konferenca v Državnem
zboru v Ljubljani. Na njem je bilo prisotnih
preko 50 mladih iz cele Slovenije, izbranci iz
vsakega regijskega dogodka. Prisotni so bili
tudi strokovnjaki za posamezna področja
ter kar preko 20 poslancev, vključno s predsednikom Državnega zbora. Med poslanci
sta bila zelo aktivna tudi oba poslanca iz Koroške, Polonca Komar in Matjaž Zanoškar.
Poleg poslancev so se zaključnega srečanja
udeležili tudi predstavniki ministrstev, namestnica generalne direktorice Zavoda za
zaposlovanje ter predstavniki Urada za mladino in Nacionalne agencije Movit.
Mladi so se imeli v dopoldanskih urah možnost pogovarjati s poslanci v delovnih skupinah znotraj parlamenta in podrobno predstaviti težave mladih in realnost predlaganih
rešitev. Popoldne pa je v Veliki dvorani Državnega zbora potekala še zaključna seja z
direktnim prenosom na RTV Slovenija, kjer
so mladi svoje ideje predstavili še pred širšo
slovensko javnostjo. Odzivi poslancev, ministrov ter namestnice direktorice Zavoda za
zaposlovanje so bili izjemno pozitivni. Kmalu po dogodku so se začeli nekateri predlogi
tudi premikati v pozitivno smer in se uresničevati. Prav tako pa lahko med dosežke štejemo dejstvo, da so imeli mladi končno enkrat
glavno besedo v slovenskem parlamentu, in
odrezali so se res odlično.

Njihove predloge so odločevalci pokomentirali, si jih zapisali, obljubili, da jih bodo predstavili na občinskih sejah ali o njih razmislili
v okviru svojega dela na Zavodu za zaposlovanje oz. na šoli. Nekatere ideje so zelo
pohvalili, pri drugih pa so imeli proti-argumente, zakaj predlogi niso izvedljivi. Razvila
se je zelo živahna razprava, skozi katero se
je razkrilo, da je situacija znotraj koroških
občin zelo različna. Pri stanovanjski problematiki so se pomanjkanja stanovanj zavedali vsi prisotni iz slovenjegraške občine, kjer
je čutiti pomanjkanje neprofitnih stanovanj
za mlade, županja Črne Romana Lesjak pa
je povedala: »V Črni nudimo stanovanja za
mlade, pri nas je obratna situacija, tako da
vabim vse iz Slovenj Gradca v Črno.«
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zitivne dosežke projekta lahko
štejemo tudi pridobljene izkušnje iz retorike in govorništva,
iskanja zaposlitve in večanja
osebne zaposljivosti. Kar nekaj
mladih pa se je tekom projekta
tudi zaposlilo.
Projekt »Dialog mladih!« je znova pokazal, da so mladi prihodnost družbe in da lahko
spreminjajo razmere, v katerih
živijo skozi aktivno državljanstvo. Pogosto rabijo zgolj priložnost in nekoga, ki jim je pripravljen prisluhniti. Zato
je tako zelo pomembno, da se odločevalci o
svojih odločitvah, aktih in zakonih, ki vplivajo na življenje mnogih mladih, pogovorijo
tudi z mladimi in jim puščajo odprta vrata
do svojih pisarn.
Vesna Miloševič

MLADI – PRIHODNOST DRUŽBE
Mladi so znotraj projekta uživali, spletla so
se mnoga prijateljstva in močne vezi. Spoznali so proces sprejemanja predlogov ter
delovanje Državnega zbora iz prve roke, saj
so imeli možnost razpravljati na seji prav
tako kot to počnejo pravi poslanci. Med po-

CAP-DELAVNICE (CHILD ASSAULT
PREVENTION)
Konec lanskega šolskega leta smo strokovni delavci osnovne šole Črna opravili profesionalno usposabljanje v vzgoji in izobraževanju na področju krepitve kompetenc
za preprečevanje nasilja. Usposobili smo
se za izvajanje CAP-delavnic (Child Assault
Prevention). To je primarni preventivni program, katerega glavni cilj je, da otrokom,
glede na njihovo starost, ustrezno predstavi,
kako prepoznati nevarne situacije in kako v
njih ustrezno odreagirati. Otroci se seznanijo in okrepijo s potrebnim znanjem in veščinami samozaščitnega ravnanja in na ta način skušamo preprečiti, da bi postali žrtve
nasilja, zlorabe. Spoznajo pomen vrstniške
pomoči, komunikacijskih spretnosti in da se
zaupa in poišče pomoč odraslih.
CAP predstavlja trosmerni pristop k preventivi zlorabe otrok. Poleg delavnice za otroke
vsebuje predstavitev za osebje (šole, vrtca,
zavoda) in starše.

V mesecu januarju smo program predstavili
staršem. Z njim so bili zadovoljni, saj sami
opažajo, da je nasilja vedno več, predvsem
takšnega prikritega. Pridobili smo njihovo soglasje za izvedbo in konec meseca že
imeli prvo delavnico v 2. razredu. V začetku
februarja pa smo jo ponovili še v 3. razre40
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du na matični šoli in podružnicah. Z učenci
smo se pogovarjali, kako reči NE nasilju in
ostati VARNI, MOČNI IN SVOBODNI, saj je
to njihova pravica. Naučili smo jih tudi CAP
KRIKA, ki ga lahko uporabijo samo v resni
nevarnosti. Skozi igre vlog, kjer so imeli možnost sodelovanja, smo jim torej predstavili
preventivne veščine. Naučili so se, kako prepoznati nevarne situacije in kako ravnati, ko
so izpostavljeni nasilju ali nevarnosti, v katerih se ne počutijo varne, močne in svobodne. Spoznali so tudi, kako lahko prosijo za
pomoč odrasle, ki jim zaupajo.

Po delavnici so imeli učenci možnost individualnega pogovora z izvajalci. Skupaj so ponovili veščine, ki so se jih naučili, dobili odgovore na vprašanja oz. povedali kakšno svojo
izkušnjo z nasiljem.
Delavnice so v celoti uspele. Učenci so v njih
aktivno sodelovali s pogovorom in igro vlog.
V velikem številu so se odzvali povabilu k individualnemu pogovoru in na koncu že spraševali, kdaj zopet pridemo. Odlični odzivi so
razlog, da bomo delavnice ponovili tudi v naslednjem šolskem letu.
Barbara Komar

OSREDNJA KOROŠKA PARTIZANSKA PROSLAVA
PRI OBNOVLJENEM MUZEJU IN SPOMENIKU
NA PERŠMANOVI DOMAČIJI
Nedelja, 24. junij 2012, je bil lep in sončen
predpraznični dan. Člani ZB za vrednote
NOB Črna na Koroškem in ostalih združenj
borcev iz Mežiške doline ter simpatizerji smo
se kot že vrsto let peš odpravili na prizorišče
prireditve, ki je bila letos še posebej svečana.
Preko mejnega prehoda Luže in cerkve treh
ver smo se po poldrugi uri dolgem pohodu
pridružili množici prisotnih pri Peršmanovi
domačiji. Pomembnost letošnjemu dogodku
sta s poslanicama izkazala predsednika Avstrije in Slovenije, Heinz Fischer in Danilo
Türk.
Veliko življenj so darovali naši koroški rojaki,
da so se rešili nacističnih okovov in ohranili
slovenstvo. Streljali so jih, obglavljali, umirali so kot izseljenci in izgnanci po nacističnih
taboriščih ali kot nedolžne žrtve na Peršmanovi domačiji v Podpeci, vasici v zatrepu
doline Lepene nad Železno Kaplo. Tam so
nekaj tednov pred osvoboditvijo, 25. aprila 1945, nacistični klavci zverinsko pomorili enajst koroških Slovencev. Ob 39-letnem
gospodarju še njegovo 77-letno mater, ženo,
sestro in kar sedem otrok. Najmlajši je prav
na tisti dan dopolnil eno leto. Kasneje so po-

žgali vse objekte na domačiji. Iz maščevanja,
ker so tam partizani med vso vojno dobivali
hrano in zatočišče. Prav zaradi takih žrtev
in partizanskega oboroženega upora je bil
republiki Avstriji po vojni priznan status žrtve nacifašizma.
Zveza koroških partizanov je v popravljeni
hiši 1982. leta odprla muzej. Po 30 letih pa
ga je na današnji dan svečano obnovljenega
otvorila. Ob pomoči matične občine prostovoljnih prispevkov in prostovoljnega dela.
Slavnostni govornik je bil ljubljanski župan
Zoran Jankovič. Predsednica ZKP Katja
Sturm Schnabl je bila navdušena nad šte41
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vilnimi obiskovalci. Vsem se je zahvalila ter
pozdravila navzoče. Z naše, slovenske strani
smo prišli predstavniki zveze združenj borcev za vrednote NOB, županja občine Črna
na Koroškem - mag. Romana Lesjak, ki je
skupaj s predsednikom ZB za vrednote NOB
Črna na Koroškem položila venec pred spo-

menik. Prisotnih pa je bilo tudi veliko drugih
vidnejših oseb, ki zaznamujejo naš kulturni
in politični prostor z obeh strani meje.
»Največ pa je bilo malih ljudi na veliki poti,«
po literarnem delu koroškega partizana Lipeja Kolenika.
Zapisal: Gvido Jančar

IZLET ČLANSTVA ZB ZA VREDNOTE
NOB ČRNA NA KOROŠKEM
23. maja letošnjega leta se nas je v deževnem
in turobnem jutru 30 članov in simpatizerjev ZB za vrednote NOB Črna na Koroškem
odpravilo na vsakoletni izlet. Pot nas je letos
vodila čisto na drugi konec Slovenije, na Primorsko in obalo.
Pred predorom Kastelec sta se nam pridružila zakonca Ban, naša stara in dobra
znanca ter somišljenika iz Lokev pri Divači.
Vseskozi nas je preganjal dež, po izhodu iz
predora Kastelec pa nas je pričakalo toplo,
že skoraj vroče majsko sonce. Kakor da bi
prišli v drug svet. Z veliko iznajdljivosti našega voznika smo se po zaledju Kopra prebili
do Tonine domačije, kjer smo si ogledali staro oljarno in seznanili z načinom življenja v
preteklosti na tem koncu naše lepe Slovenije. Po pokušini in nakupu oljčnega olja smo
se po okusni malici, ki sta nam jo pripravila
zakonca Ban, s pecivom pa nas je počastila
gospa Burica, smo se po ozki cesti spustili do
mejnega prehoda Dragonja. Napotili smo se
do svetovno znanih solin, kjer nas je že nestrpno pričakovala prijazna vodička in pričel se je ogled krajinskega bisera.

ženja borcev za vrednote NOB Lokve. Po prijetnem druženju in izmenjavi pozdravov smo
se zapeljali v Divačo, kjer smo se primerno
okrepčali ob kosilu. Zakonca Ban pa sta se
potrudila, da ob naši poti niso bile prezrte
lokalne znamenitosti in zgodovina.
Kar prehitro je napočila ura odhoda, vrniti
se je bilo treba domov, na našo lepo, zeleno
Koroško. Ob smešnicah in dobrem razpoloženju je pot hitro minila.

Polni vtisov smo se po dveurnem ogledu napotili proti Divači. V Lokvah smo si ogledali
privatni vojaški muzej Tabor, katerega lastnik je Srečko Rože. Tu smo bili gosti Zdru-

Vedno me stisne, ko ugledam Peco in Uršljo.
Zapisal:
Gvido Jančar
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MISLI O TOVARIŠTVU
Kakšno moč je imela beseda tovariš še nedolgo nazaj, vemo tisti, ki smo jo poznali in v
njenem duhu kar precej časa tudi živeli. Res
da je moja generacija besedo tovariš in tovarišica najpogosteje uporabljala v šolskem
žargonu kot sinonim za učitelja in učiteljico, a sam izraz tovarištvo je širši in globlji.
Težko bi rekli, da so nas tovarištva učili. Preprosto so nam ga vcepili in tako smo postali
cepljeni proti nalezljivim boleznim sodobnega časa, ki se kažejo ravno v pomanjkanju
tovarištva.
Kaj tovarištvo je in kaj pod nobenim pogojem ni? Tovarištvo je veljalo v času jugoslovanskega socializma za vrednoto, pomenilo
je točno določeno razmerje med ljudmi, najpogosteje pa so izraz uporabljali odrasli in
je bil sinonim za enakopravne odnose, enakovredne državljane, vaščane, sodelavce,
bolnike, planince, športnike, pevce, poete …
V mojih očeh so bili to odrasli tovariši in
med njimi je vladalo tovarištvo - pozitivno,
spoštljivo, enakopravno, dostojanstveno, miroljubno ozračje, ki se je lahko končalo tam,
ko je nekdo med njimi odraslimi vzkliknil:
»To ni fer!« Biti tovariški, biti fer je pomenilo
in pomeni biti dolžan, a to ni dolg v negativnem smislu, temveč naravna pravica do etičnega, moralnega in pomeni biti odgovoren,
stati za dano besedo, dejanjem, za človekom,
tovarišem, ki ni prijatelj, ni brat, ni učitelj, je
preprosto samo človek, najsi bo to sošolec,
sodelavec, mimoidoči, tisti, pred katerim si
dolžan vstati in mu odstopiti sedež, če presodiš, da mu bo to bolj koristilo kot tebi. Zavest
o tovarištvu je torej ključna. Je zavest o povezanosti slehernega med nami, o sobivanju v
isti organizaciji, ustanovi, družbi, državi in
nenazadnje na našem skupnem planetu. Tovarištvo ni bilo in tudi ne more biti uzakonjeno, pomoč in solidarnost ne moreta biti nič
drugega kot moralni imperativ, na temelju

katerega edino lahko zgradimo napredno
in uspešno družbo. Posledica tovarištva je
vedno lahko samo skupno dobro. Tovariš ni
vselej tisti, s katerim deliš enako prepričanje,
ni tisti, ki te tako ali drugače privlači, gre za
odnos, v katerem je v ospredju plemenitost,
bližnji sorodnik poštenosti, ko se ti zdi normalno in naravno, fer in pravično kos kruha
porazdeliti na enake delčke. Brez te zavesti,
zavesti po medsebojni povezanosti in spoštovanju do kruha tudi tovarištva ni.
Zakaj je beseda tovarištvo, ki jo je v svojem
času uporabljal že Primož Trubar, tako
spolitizirana in postavljena v kot, v mojem
razmišljanju ne gre iskati. Prej je to poziv k
brisanju prahu z nje in k obuditvi tega, kar
v svojem prvotnem pomenu označuje oziroma česa ne. Je živo nasprotje egoizma, samovolje, samozadostnosti, tekmovalnosti,
nezanesljivosti, moralne neodgovornosti,
domišljavosti, nespoštljivosti, razdvajanja,
nezaupanja, in sicer tako v osebnih kot v poslovnih razmerjih.
Najsi bo tovariš, drug, sopotnik, tisti, s katerim hodimo v korak. Jezikoslovec Karel
Oštir, ki je izraz tovariš rekonstruiral iz prefiksa ta in waarts – ognjišče – v predbaltski
slovanščini to-varist, kar pomeni družabnik
ob ognjišču. Izraz poudarja bližino, toplino,
varnost in sprejetost, kjer nas vežejo tiste
nevidne nitke, ki smo jih prejeli s cepivom.
Tiste kulturne vezi, ki vladajo brez zakona
od človeka do človeka, na katerih se gradijo
trdni mostovi, takšni, o kakršnih je pisal tudi
Kajuh, ko je izbojeval svobodo nam, ki smo
danes ob ognju vse prepogosto sami.
(Pomoč v sestavku je izpod peresa Vesne
Tripkovič.)
Zapisal
Gvido Jančar
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BILO JE NEKOČ V ČRNI
Vabilo bralkam in bralcem!
V Črjanskih cajtngah objavljamo
rubriko BILO JE NEKOČ V ČRNI,
v kateri želimo objaviti kako fotografijo, staro več desetletij. Vsaka
taka fotografija je dragocen dokument pričevanja o življenju v
našem kraju nekoč, mi pa bi radi
to bogastvo pokazali tudi drugim
krajanom. Prosimo, da nam zaupate svojo staro fotografijo, dopišete datum ali letnico in imena
Osebje bolnice v Črni, 1914

Pekarna pri Črešniku v Črni, 1919
Črna, 1914

oseb ali dogajanje; napišite vse,
kar veste o posnetku. Če datuma
ne veste, nam posredujte približno
letnico posnetka. Svojo fotografijo lahko pošljete po internetu na
naslov urednice: irena.greiner@
guest.arnes.si ali jo prinesete urednici osebno.
Zagotovo jo boste dobili vrnjeno.

Družba pred gostilno Franza Krulza pred letom 1914
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Tokrat sta fotografije prispevala
Mojca in Jože Plesec.

IZTREBKI SRCA
Iztrebki srca je najnovejša pesniška zbirka
Nika Brumna. Ima tri sklope: Iztrebki srca,
La(h)kotnosti in Pesmi brez. Tema zbirke je
intimna ljubezenska tematika, polna notranjih občutij in razpoloženj, v katerih avtor
»neguje izpraznjeno ljubezen«. Avtor, zapleten v Amorjeve mreže, piše o ženski z malo
začetnico in o Ženski z veliko začetnico. Do
nje je strpen, a ji tudi očita in je jezen nanjo,
poskuša jo ganiti in jo obtožuje, venomer se
nostalgično vrača v njuno lepo ljubezen in jo
poveličuje, ob tem spominu pa ga boli, njena odsotnost mu prinaša praznino, trpljenje,
resignacijo. Njegova čustvena silovitost je
tožba o izginuli ljubezni in krik hrepenenja.
Vmes kdaj poskuša biti igriv, a venomer znova izzveni žalostno, še posebej ko se odsotnost dvojine in posledično občutek življenjske praznine razširita v obračun življenja.

blja odlične personifikacije, izkorišča moč
ponavljanj, svojo vlogo pa naredijo presenetljivi kontrasti.
Doslej je Niko Brumen, ki sicer velja za najboljšega sodobnega aforista v Sloveniji, izdal eno samostojno avtorsko izdajo pesmi
(Ko bolijo spomini), dve pa sta izšli v soavtorskih knjigah (Rokovnik, aforizmi in pesmi
2007/2008, Zrnca peska in zbirka Ljubi, človek, ljubi ...) O svoji izkušnji s poezijo pravi:
»Do poezije sem hkrati ljubeč (iz preteklosti)
in prezirljiv (v sedanjost). Odklonilen sem do
bedakov, ki so mi jo zasrali, in naklonjen do
slučajnih volonterjev, ki so mi jo priljubili oboje velja tudi za življenje.«
Pesniško zbirko Iztrebki srca je letošnji občinski nagrajenec Niko Brumen »izdal z delom denarja, ki ga je prejel kot občinski nagrajenec«, ter potem na slavnostni občinski
seji en izvod podaril županji.

Niko Brumen je mojster pesniške besede
in ritma. Pesmi odlikuje bogata metaforika
z zanimivimi komparacijami, z retoričnimi
vprašanji za izražanje negotovosti, upora-

Irena Greiner
TAM NEKJE

PRISLUH
Prisluhnem tišini,
praznino najavlja,
a srce edino
prijazno se javlja.
Le srce najavi,
kaj zares čuti:
ko v kletki zaspi,
ko razpira peruti?
Otožnost le slišim
praznota se javlja,
nihče ne prihaja,
vse se poslavlja.

Tam nekje, kjer sem pesmi zgubil,
sem te zgubil. Sem se zgubil.
Sem izgubil. Izginil, ko čar je minil.
Tam nekje na najinem križišču
več smeha tvojega nisem odkril,
tam nekje naju več ni,
vesolje prazno je,
brez energij.
Tam nekje sem nihče.
Nihče, ki ljubi te.
Ljubi te še.
V življenje drugo ti nasproti gre.
Tam nekje morda
nekoč objamem te.
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Z ZAHODA NA VZHOD PROTI
WASHINGTONU IN NEW YORKU
dolarjev in da jo lahko dobiš le nekaj minut
nazaj. Ne vem, kaj si misli, a še danes je verjetno prepričan, da sva zdaj na tistem kosu
zemlje doma midva. Le kako bi ti lahko sporočil, da nisva? Ja, težko.

III. del, potopis ZDA
Tako. S Pudgarjevim sva uredila. Vse je premišljeno in predebatirano, zadnji del potopisa je v večji meri spisal gospod Drago, saj je
bilo nujno potrebno, da tekst pridobi na zanimivosti in dinamičnosti. Drugi del je skušal
povedati preveč, se je govorilo, takrat ko me
ni bilo zraven. Zato nič dolgovezenja, preidimo takoj na bistvo. Avtomat v garažni hiši
je ravnokar pojedel petindvajset zelencev,
iz San Francisca se bova po strmih in ozkih
ulicah, enkrat celo po enosmerni, odpeljala
na široko cesto, ki jo vseskozi spremlja številka 580. Pomembna opazka: v Združenih
državah Amerike so ceste odlično označene,
na vsaki so ob strani vseskozi postavljene table, na katerih so zapisane številke (enako
kot na primer vsem dobro znana Route 66),
tako da se je relativno težko izgubiti. Ta dan
se odpravljava v kalifornijski Yosemite National Park, ki se nahaja blizu Nevade, zvezne
države, kjer je doma Las Vegas, sicer največje mesto, ki pa ni prestolnica. Glavno mesto
je Carson City.

Lonely planet malce pretirava, ko priporoča,
da je treba pred vstopom v Yosemite napolniti rezervoar. Vseeno upoštevava navodilo,
saj v parku, ki meri prek tristo tisoč hektarjev, ni bencinskih črpalk. Smo v juniju, a vseeno je pri vhodu Big Oak Flat malce snega,
saj se nahaja dva tisoč metrov nad morjem.
Tako imenovani Tunnel View z daljine prikazuje presunljive naravne lepote, ki si jih bova
ogledala čez dobro uro, ko bova prispela
v dolino. Zdi se, kot da je James Cameron
tukaj dobil idejo za postavitev prostora in
oblikovanje narave v filmu Avatar. Pa je ni,
četudi ga še vedno malo sumim, da ni vsega
pobral v kitajskem nacionalnem parku Hunan Zhangjiajie. Yosemite ponuja ogromno,
zato si je tam vredno vzeti nekaj več časa.
Tudi več dni, če vam znese. Glavne naravne
znamenitosti: El Capitan, Mirror Lake, Bridalveil Fall (glej drugo fotografijo), Vernal
Fall in Glacier Point, kjer naj bi se šestindvajseti ameriški predsednik Theodore Roosevelt (1901–1909) in znani ameriški naravoslovec John Muir na trodnevnem kampiranju

Yosemite National Park
Do omenjenega nacionalnega parka bo potrebno prevoziti dobrih tristo kilometrov.
Pot je zanimiva, pokrajina izredno lepa (glej
prvo fotografijo), malo sicer nagaja vreme,
a kaj moremo. Kasneje se bo zjasnilo, še kasneje pa bo divjalo neurje. Ob cesti prodajajo pite, ustaviva in vzameva jabolčno. Čez
nekaj kilometrov se je lotiva blizu nekega
ranča, med obrokom naju zmoti neki model
s pickupom, ki misli, da tam kupujeva posestvo. Sprašuje po ceni, po kontaktih in teh
stvareh. Vpraša me, koliko stane. Seveda
sem mislil na pito, saj se mi ni niti sanjalo,
da ga zanima cena ranča. Rečem, da deset
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leta 1903 zmenila, da je potrebno Yosemite
vrniti zvezni vladi, kar se je čez tri leta tudi
dejansko zgodilo.

Med Montereyem in Big Surom se nahaja
tudi zelo znani most Bixby Creek (imenovan
po Charlesu Henryu Bixbyu), ki so ga odprli pred osemdesetimi leti. Nasploh se okoli
teh krajev splača ustaviti skoraj na vsakem
ovinku, od koder so vidne čudovite peščene
plaže in razgibana obala (glej tretjo in četrto fotografijo). Izpustite lahko morda Santa
Cruz, ki je bolj tako-tako.

Po Highway One do Big Sura
V Kaliforniji je ostal še en dan, ki ga bosta
zaznamovali cesta in obala. Zjutraj je bilo
vreme obupno. Močan dež, ki je svoj pohod
začel že prejšnji dan, je oviral promet, tako
da smo se bili iz San Francisca primorani
voziti po polžje. Nekako se vseeno prebijeva
do obale, kjer teče cesta Highway 1 vse do
Los Angelesa. Panoramska vožnja je vredna
vsakega metra, obala in morje sta na tem
koncu Kalifornije zares dih jemajoča. Predvsem od turističnega Montereya in penzionističnega Carmela naprej proti Big Suru, kjer
so ustvarjalni navdih iskali mnogi ameriški
umetniki in pisatelji – od Jacka Kerouaca, ki
smo ga omenili že v prejšnjem delu potopisa, do Henrya Millerja, Robinsona Jeffersa
in Hunterja S. Thompsona.

Washington, prestolnica ZDA
Zopet rentgen! Tokrat na letališču v San
Franciscu, kjer so, tako kot drugod po Ameriki, še vedno en dan po enajstem septembru
leta 2001. Vse za »varnost«. Sto in en pregled,
sto in eno dvojno čekiranje, rentgenska slika
telesa, rentgen prtljage, detektorji, skratka,
vse v imenu »national security«. Kar je malo
moteče, a tako pač je, če hočeš človek leteti
z zahoda na vzhod Združenih držav. Cena
letalske karte zelo ugodna, zgolj nekaj več
kot sto evropskih. Letalo sicer ni nič posebnega, malenkost boljše kot Ryanairovi avtobusi zrakoplovi. Washington, zgodaj zjutraj:
hotel The Allen Lee, ki leži v predelu Foggy
Bottom, je dokaj ubog, a za eno nočitev bo
čisto okej. Temperature se v glavnem mestu
spet dvignejo na petintrideset in več (v SF-ju
je bilo občutiti samo dvajset stopinj), tako da
naju ta dan čaka peklenska vročina. To potrdi tudi starejši možakar, ki se je na tek podal zgolj v spodnjicah z vzorcem ameriške
zastave.
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pravice Martin Luther King, Jr. in med drugim izrazil upanje, da bosta nekega dne postali enakost in enakovrednost slehernega
posameznika povsem samoumevni, kot so
na čelu s tretjim ameriškim predsednikom
Thomasom Jeffersonom zapisali v Deklaraciji o neodvisnosti, ki je nastala leta 1776.

»Lačni, lačni, ribiči smo lačni,« bi v neverjetno
bedasti pesmi zapel Jože Potrebuješ. A imel
bi prav. Odpraviva se na hot dog, na vrata
restavracije so zapisali, da so tukaj doma
najstarejše hrenovke v prestolnici. Upava, da
mislijo na starost restavracije. Čistilka, polno zaposlena s sesalnikom, malce pretirava,
saj že skoraj vozi po nogah gostov. Hot dog
je dober, pomfri malo manj, pijača je gazirana in sladka. Klima dela, zunaj nabija sonce,
ki naju spremlja vse do Bele hiše, kjer trenutno domuje zdajšnji ameriški predsednik Barack Obama. Kot kažejo današnji rejtingi, bo
tam verjetno do leta 2016, če ga ne bo zrušila
republikanska naveza Romney-Ryan. Glede
na to, da je upanje z Obamo že zdavnaj ugasnilo, ne bi bilo nič tako zelo presenetljivega,
če bi v Belo hišo, ki jo lahko človek vidi samo
iz daljave, plus: sploh ni kaj posebnega, prišla (še bolj) konservativna opcija.
Naprej proti Constitution Avenue in levo v
park, kjer so združene vse glavne znamenitosti mesta. Začneva pri kipu Abrahama Lincolna, šestnajstega predsednika ZDA, ki se
je zapisal v zgodovino predvsem zaradi odprave suženjstva in vodilne vloge v ameriški
državljanski vojni (1861–1865). Na stopnišču
tega spomenika (glej peto fotografijo) je leta
1963, ko je 28. avgusta potekal tako imenovani Pohod na Washington za delovna mesta in
svobodo, pred več kot tristo tisočimi ljudmi z
enim izmed najpomembnejših govorov dvajsetega stoletja, naslovljenim z »I have a dream«, nastopil vodja gibanja za državljanske

Spomin na navdihujoče besede kaj hitro
zbledi, ko pred sabo vidiš spomenike z imeni
in priimki padlih vojakov v neštetih ameriških vojnah. Sredi parka stoji tudi sto sedemdeset metrov visok spomenik, ki je posvečen
prvemu ameriškemu predsedniku Georgu
Washingtonu, ne manjkajo spomini na Thomasa Jeffersona in Franklina Delana Roosevelta, lanskega oktobra pa je park postal
bogatejši tudi za kip že omenjenega Martina Luthra Kinga, Jr. Najrazkošnejša stavba
v tem predelu glavnega mesta je zagotovo
ameriški kongres, ki stoji na vrhu Capitol
Hilla (glej šesto fotografijo).
V New York. Tja, kjer se tudi spi hitreje.
Skozi Lincoln Tunnel se človek pelje pod vodo.
Tako se je tudi najin avtobus, ki je v nekaj
urah pripeljal iz prestolnice na 34. ulico New
Yorka. Že ko smo izstopili, se je dalo slutiti,
da tukaj čas zares teče hitreje. Neverjetna
gneča, polno ljudi, polno avtomobilov, yellow
cab, hot dog stojnice na vsakem vogalu, burgerji na ulicah, slab zrak, hrup, miličniki s
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sirenami, zmeda, stolpnice pod nebom. Vse
skupaj je stlačeno v premajhno embalažo.
Kljub vsemu, če bova želela spati pod streho,
morava priti na vzhodni del 28. ulice, kjer se
nahaja hotel Latham, ki leži na odlični lokaciji. Tudi cena je primerna (morda za kakšen
cent previsoka): 60 dolarjev na noč.
V New Yorku je mnogo stvari, ki jih človek
pač moraš pogledati. Ena takšnih je zagotovo Empire State Building (glej osmo fotografijo), skoraj 450 metrov visoki nebotičnik,
s katerega sta v celoti vidna Manhattan in
Brooklyn ter številni okoliški kraji oziroma
predeli (glej deveto, zadnjo fotografijo). V 86.
nadstropju, kamor vodi ekspresno hitro dvigalo, se stavba včasih rahlo zaziba, a vseeno
se zdi, da se ne more kaj zgoditi. Oči vidijo
vse velike stavbe v mestu, hkrati pa opazijo,
da je zrak zelo onesnažen in da je slika neba
dokaj nejasna. No, kaj drugega tako ali tako
ne gre pričakovati, saj je v NYC več kot osem
milijonov prebivalcev na relativno majhnem
prostoru. Nekaj kilometrov od Manhattna se
nahaja Liberty Island, kjer je pozicioniran
vsem dobro znani Kip svobode (glej sedmo
fotografijo), ki ga je ustvaril Francoz Frederic Bartholdi (kot vemo: kip so Američanom
leta 1886 podarili Francozi). Tja pelje manjša
ladja, pred vstopom se mora človek seveda
prebiti preko nekaj varnostnih točk, da le ne
bi prišlo do kakšnega »terorističnega« dejanja.

Kot se je to zgodilo enajstega septembra
pred skoraj enajstimi leti, ko sta se po letalskem napadu zrušila dvojčka WTC-ja. Danes so tam sicer že zrasla nova poslopja,
najvišja sta One World Trade Center in Two
World Trade Center. Prvi, ki še ni popolnoma dokončan, v višino meri skoraj 550 metrov. Na območju prejšnjih dvojčkov se danes
razprostira ploščad v spomin na vse smrtne
žrtve tega dne (vsa imena umrlih so tam tudi
zapisana), ki je na nek način kar drastično
spremenil svet. Nedaleč stran se nahaja tudi
famozni Wall Street, za katerega lahko rečemo zelo podobno: tudi ta institucija je kar
drastično spremenila svet. In ga še vedno
spreminja. Na bolje? Daleč od tega. To so
vedeli in še vedno vedo v nekaj ulic oddaljenem parku Zuccotti, kjer se je v lanskem
letu »uradno« rodilo gibanje Occupy, ki protestira proti diktatu finančnega kapitalizma
in neoliberalne ideologije (če to definiramo
malo bolj površno; vsekakor pa je omenjeno
gibanje treba razumeti bolj široko).

Iz najinega hotela je pot hitro zavila na opevani Broadway, ki ga nekje na sredini prekine središče New Yorka. Times Square,
okoli katerega je tisoč in ena stvar, tudi dobro znani Broadway Theater, je nabito poln
vsako sekundo. Pravijo, da ga domačini sovražijo. Bolj kot ne imajo prav, saj je na tem
trgu preveč vsega. Ponoči je zaradi tisočerih
luči skoraj enako svetlo kot podnevi, barvna
paleta reklamnih monitorjev in projekcij za49
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jema vse odtenke. Na trenutke se ti zdi, da
bi se ti lahko zmešalo. Na trenutke se ti zdi,
da ne moreš verjeti, kako lahko vse skupaj
sploh funkcionira. Na trenutke se ti zdi, da je
vse skupaj na nek način vseeno edinstveno
in mogočno. Kaj pa vem … Težko je reči, ali
ima človek tam dober ali slab občutek. Verjetno oboje hkrati. Zvečer je NYC pričakovano živahen, predvsem pa, kot že rečeno, izredno svetel. Takrat se splača povzpeti tudi
na najvišji nebotičnik centra Rockefeller, od
koder se vidijo impresivne slike New Yorka
ponoči.

Pogledati se splača tudi elegantno Central
Station, izjemno ozko Flatiron Building in
še številne mogočne stavbe, ki jih premore
največje ameriško mesto. New York Public
Library je ena izmed teh.
Ostaja pa ena stvar, ki je razočarala: od leta
2008 na 55. ulici človek ne more več vstopiti
v Soup Kitchen, da bi lahko naročil juho pri
Soup Naziju iz znane ameriške nanizanke
Seinfeld. Žal so jo zaprli. Kot so pred vzletom z letališča JFK zaprli vrata letala British
Airwaves. Zdaj bo osem ur letelo proti Londonu. A ne prehitro, še prej bo potrebno popraviti krilo, saj se je pilot pri
obračanju zaletel v ograjo.
Krila ne moremo popraviti,
pravijo. Okej, potem pa drugo letalo. Čakali boste več ur.
Očitno res. Hvala za voucher,
Big Mac je bil fenomenalen,
Sprite še nikoli tako dober. Po
petih, šestih, sedmih … urah
le gremo. Vse štima. Ameriška glasbena skupina R.E.M.
je včasih pela »Leaving was
never my proud, leaving New
York, never easy«. So morda
hoteli opozoriti na tehnične
težave in zamude? Ne. Lahko pa malce priredimo interpretacijo. Kolikokrat so jo že
drugi. Kaj dodati za konec? Z
eno besedo: Združene države so vsekakor nekaj posebnega, vsekakor
se tja še splača vrniti, vsekakor sta tam prisotna tako blišč kot tudi beda, nedvomno gre
za zanimivo in neverjetno raznoliko državo
(sicer sva obiskala samo štiri zvezne države), nedvomno o njej ostaja še nešteto odprtih vprašanj, nedvomno sem jo z »eno besedo« opisal zelo slabo. Tega ne gre početi, saj
se na to ne da odgovoriti. Morda kdaj drugič
na kakšnem drugem mestu, morda nikoli …
eee … »And God bless the United States of
America« (saj ne).

Toliko je še o New Yorku … Seveda je treba v
Central Park, seveda je treba pogledati, kako
kaj gre bogatašem v predelu Upper East
Side, seveda je treba prek brooklynskega
mosta, ki povezuje Brooklyn in Manhattan
(žal sama zaradi močnega dežja nisva šla
čezenj, sva pa šla v Brooklyn s podzemno),
nujno je poizkusiti hot dog z zeljem (odlična
zadeva!), obiskati je potrebno vse od italijanske, portoriške (za časa najinega obiska se
je na peti aveniji odvijala The Puerto Rican
Day Parade, ki je letno na sporedu vsako
drugo nedeljo v juniju; spremlja jo okoli dva
milijona ljudi), indijske … do kitajske četrti.

Zapisal: Jure Lesjak
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VEČNE RESNICE
»SAMO NEVEDNEŽ POSTANE JEZEN, PAMETNI RAZUME,« pravi stara indijska modrost. Živimo v času nenehnih družbenih
stresov, medsebojnega tekmovanja in nevoščljivosti, z neštetimi osebnimi razočaranji
in duševnimi ranami, ko ljudje izgubljajo
življenjsko ravnovesje in se zbegano zatekajo k vsemogočnim svetovalcem, čudežnim
doktorjem in napovedovalcem prihodnosti
sreče. Vsakdo, ki potrebuje pomoč, ker se je
znašel ujet v neki življenjski situaciji in išče
izhod, lahko najde rešitev in odrešilno pot
ter pravočasno odkrije in premaga svoje
probleme in bolezni, saj ima večina telesnih
bolezni svoj izvor v bolni duševnosti. Vsakdo misli in manipulira s svojimi mislimi v
prepričanju, da bo dojel svet in nanj vplival.
Nikomur ni jasno, da duhovna energija, ki
jo ponazarja vsaka naša misel, oblikuje v
največji meri njega samega in ga usmerja.
Kdor venomer pripoveduje, kako je bolan,
tega njegova okolica nikoli ne doživlja kot
zdravega. Kdor vidi pred seboj nenehno kup
problemov, le-teh ne bo nikoli premagal.
Moč misli sili človeka v izrisan življenjski položaj. Le »PRAVOČASNO SPOZNANJE IN
VEDENJE STA NAJBOLJŠA OBRAMBA IN
ZAVAROVANJE PRED PROBLEMI!«

JEZUS, BUDA, MOHAMED, KONFUCIJ in
LAO-TSE niso nikoli govorili o zatiranju in
večnem izgnanstvu ljudi, o trpljenju in bedi.
Kazali so pot v srečno življenje. Samo ljudem malega duha je uspelo zavladati svetu
z močjo častihlepnosti in nerazumevanja. V
nasprotju z večno resnico so po vsem svetu
delali in še delajo krivice in zločine. Skrivali
so se za božjim imenom, zastraševali in izkoriščali ljudi in delali iz njih sužnje. Tudi mi
poznamo sužnje današnjega časa. Tem današnjim izkoriščevalcem ni treba čakati na
zveličanje v neskončno oddaljeni in negotovi
prihodnosti. Takšni ljudje so oblikovali in še
oblikujejo naše usode in naša življenja. Skozi
svoja dejanja in dejanja vsakega posameznika so postali odgovorni za naše negativne
izkušnje, kakor tudi za našo pot v iskanju večjega življenjskega smisla. Postali so v svojih
očeh naši odrešitelji, mi pa vemo, da drvimo
tja, kamor si ne želimo.
KDO JE SLEP? Tisti, ki ne more videti drugega sveta!
KDO JE NEM? Tisti, ki ne zna v pravem času
izreči nekaj dobrega, ljubeznivega!
KDO JE REVEN? Tisti, ki se ne more odpovedati svojim željam in poželenju!

Kadar se počutite zapuščene z vseh strani
in ne morete od nikogar pričakovati pomoči,
ki bi vam vašo usodo naredila sprejemljivejšo, potem je odločilna tolažba spoznanje, da
nikoli ne smemo izgubiti upanja, kajti začetni korak za pozitiven preobrat v življenju
vsakega posameznika leži v njem samem,
v njegovi duševni moči, ki jo imenujemo ŽIVLJENJSKA IZKUŠNJA. »Človekov talent
se oblikuje potihoma, karakter pa v viharju
sveta,« je rekel GOETHE. Gotovo imajo narava, dednost in vzgoja močan vpliv na naš
značaj, toda samo duševna slabost posameznika je, če v slabosti ali napačni motivaciji
klone.

KDO JE BOGAT? Tisti, ki je v srcu in duši
zadovoljen in ima odprte roke še za druge
ljudi!
Tako govori indijska modrost. Kaj pa razum?
Ta zelo rad verjame v naključja. To je bolezen
današnjega časa. Današnji človek misli, da
se ne sme strinjati s tistim, česar njegov razum ne more pojasniti. Naša zavest je ozko
usmerjena resničnost, ki jo lahko dojamemo
s svojimi petimi čutili. Šesti čut je navadno izločen. ČUT je najbolj odkrit duhovni svet, ki
je za nas mnogo večjega pomena, kot smo to
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pripravljeni priznati. Je izvor vsega »BITI«,
je naša prava domovina v prenesenem pomenu.

košček kruha, ki je padel na tla, so pobrali
in poljubili. Kruha ni bilo nikoli dovolj, zato
so z njim ravnali varčno in spoštljivo. Otroci
so komaj čakali na peko kruha, tudi tisti, ki
so živeli v blokih. Hlebček postrgavček iz
materinih rok je potešil prvo lakoto in je bil
nagrada za pridnost in ubogljivost. Kruh je
bil na kmetih plačilo za opravljeno delo, setev, žetev, mlačev, košnjo in podobno. Kruh
je spremljal človeka od rojstva do smrti. S
kruhom je šla nevesta od hiše in s kruhom
so jo tudi sprejeli na novem domu. Kruh je
bil tudi prvo darilo ob rojstvu otroka. S kruhom so obdarili revne otroke in ta dar je izražal skrb za revne in nagrado za delovne.
Človekovo dostojanstvo in odnos do kruha
sta razpeta med prosjačenjem, lakoto in sitostjo.

NIČ NI BREZUPNO
Duh je tisti, ki je telo ustvaril, je rekel Goethe. Slabotno telo in tudi »neozdravljiv« primer ni nikakršen brezupen primer. Tak je
samo v trenutku, v katerem sam sebe preda,
pravzaprav podleže v negativnih energijah
in pusti, da te v telesu prosto delujejo. Njegov konec je dvom, kajti on je v samem sebi
porabil neskončne količine moči za upanje.
Zgodba, ki jo piše življenje, je zgodba, katere konca ne poznamo. Pozitivno mišljenje je
kakor sončni žarek v duševnem doživljanju,
ker tistega, ki mu posveti, od tistega trenutka
dalje razsvetljuje. Zato se posvetimo trenutkom bivanja in vsako dejanje in vsako misel
v sebi pozitivno oblikujmo, kajti živimo tukaj
in zdaj.

Včasih, ko so še živele generacije, ki so poznale lakoto in pomanjkanje, so mediji pisali,
govorili in kazali pomurske ravnice, ki so bile
kakor zlato morje, kadar so valovale v vetru.
Kmetje so se spraševali, če je bo dovolj, ali
jo bodo morali uvažati? V današnjem času,
ko kmetu pomagajo toča, poplave, suša, se
tudi mi s strahom oziramo v prihodnost, saj
se nam slabi časi obetajo na široko. Vse se
spreminja, tudi kruh. Čeprav ga je zaenkrat
še dovolj in toliko vrst, kot imamo domišljije,
se je spremenil odnos do vsega tistega, kar
simbolizira ta nekoč sveta beseda. KRUH …
naš vsakdanji kruh. Naj bo tudi jutri vsakdanji in upam, da vedno.

KONČNA POSTAJA
Odkar je Slovenija samostojna država, je
naša žitnica Pomurje. Julij in avgust sta še
vedno meseca žetve. Pšenica ni kot meščan,
ki živi v bloku in se mu nič ne spremeni življenje, če je spomladi preveč dežja in poleti velika suša. Žetev je simbol človekovega uspeha, krona truda, očiščena plodnost. Pšenični
klas je bil in je še v veliko grbih, državnih,
plemiških, škofovskih. Cikel žetve in setve je
božanski, človeka je učlovečil, ga preobrazil v poljedelca s posestvom zemlje, zemlje
njiv in polj, ki bodo rodile kruh. Tisti kruh,
s katerim so bile vse žalosti manjše, kajti
skrb za vsakdanji kruh spremlja človeka že
od pradavnine. Skrb nasititi številno družino je bila močnejša od strahu pred sušo in
močo, pozebo in povodnijo. Da bi bilo kruha
dovolj, so mesili testo iz vseh žit – pšenice,
pire, rži, ajde, koruze, ječmena, ovsa, prosa,
krompirja, otrobov in drugih dodatkov. Ob
žetvi so pobrali sleherni klas in zrno. Vsak

Smo že na pragu jeseni? Seveda! Podajmo
se v naravo, po plodove vrta, njiv in gozda.
Pojdimo na sprehod, na sprostitev, na uživanje jesenko obarvane narave in poskusimo
vsaj malo pozabiti vsakdanje skrbi.
LENČKA OŠLAK
VIR: E. F. Freitag, M. Beranič
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MOJA ČRNA

ČRNA
Med skale vpet je tvoj obraz
in Meža tvoje brazda lice,
je dim zdaj nič več ne duši,
pod krov vrnile so se ptice.
Tu znoj rudarjev iz roda v rod
namakal tla je korenine,
še vonj po smoli širi se,
ker gozd pokriva ti strmine.
Zaspan pod Peco kralj Matjaž
je davno v dlan zakopal lice,
mu dolga siva brada zdaj
krasi ozeblo lice.
A če bo narod spet trpel,
bo kralj Matjaž spet dvignil lice,
da vrne se pod Peco mir
na nežnih krilih lastovice.
Črnjan bo zopet stisnil pest,
ko narod bo iskal pravice,
tako kot davno, žal s krvjo,
že plačal enkrat je krivice.
Za goro pojde sonce spat
in Črna se v molk zavije,
a nič zato, ker vsepovsod
črnjansko srce v prsih bije.
Stanko Grl

Sprašujejo me, zakaj sploh v Črni še živim,
sredi turobnega gozda, strmih hribov in planin.
Pravijo, da na periferiji nikoli boljše več ne bo,
a sama še zdaleč ne oziram se na to.
Mladi res iz Črne vse pogosteje odhajajo,
in še bolj res je, nazaj le redki še prihajajo.
Razlagajo mi o super življenju v tujini
in v Ljubljani,
a mene vse to še zdaleč ne premami.
Norčujejo se, da v Črni ni kina, ni priznanih
znamk trgovin,
in res je nimamo niti več pekarne in drugih
dobrin,
tudi služb ni veliko in ni perspektive,
a vsaj zame nikjer ni takšne idile.
Živim pod Peco in ob hiši mi potok teče,
daleč naokrog nihče mi nič hudega ne reče,
okoli mene je le gozd, notranji mir, povsod
to zelenje,
me v še tako mrkem jutru predrami
ptičje žvrgolenje.
Me ne rabi več kdo vprašat, če se bom izselila,
če to zamenjam za ljubljanske ali tuje dobrine,
kajti to kar premorem tu,
mi vredno je več, kot premorejo zlate kovine.
Vesna Burjak
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UTRINKI

Med vrtcem in šolo so naredili zeliščni vrt ...

... in čutno pot

V Lipoldovem mlinu menda še vedno lahko
zmeljete žito

Jože Obretan - Pepi na več koncih Črne poskrbi za
pravilno odlganje odpadkov
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PETROV KOT(L)IČEK
Precej jedi iz kisle repe je že šlo
v pozabo.
Na kmetijah so znali napraviti kislo repo »na
hitro«: mlado repo je bilo potrebno olupiti in
naribati. Gospodinja je vmešala v takšno
repo sol, kis in kumino. Vse skupaj je naložila v glinast lonec, ga pokrila in ga dala za
nekaj ur v toplo krušno peč. Potem je repi
dodala malo vode in v repo zmešala še nekoliko »ajnprena«.

damo kuhat in zalijemo z vodo. Začinimo s
kumino in dodamo eno ali dve olupljeni in
narezani jabolki. Proti koncu lahko damo na
drobno narezani popečeni slanini, popraženo čebulo, če pa nam je všeč kisla smetana,
jo na koncu kuhanja tudi dodamo v repo. V
repo lahko položimo tudi kuhana suha rebrca, zraven pa ponudimo ajdove žgance.

Včasih so gospodinje odlile skisano tekočino,
dodale vodo ter kislo repo začele kuhati. Kot
so gospodinje razlagale, je repa ostala lepo
bela, če so jo pripravljali v glinenem loncu.
Dodati je bilo treba čebulo, prepraženo v
masti, čisto na koncu priprave pa še malo
kisa, govejo juho, kumino in čisto malo sladkorja. Kot zanimivost: Primorci dajo v kislo
repo hitro prepražen česen, poper, sol.
Na Koroškem pa se kisla repa navadno pripravi takole: kislo tekočino odcedimo, repo

Peter Lenče

JESTI, JESTI …
Jed, pijača, spanje, ljubezen – vse bodi umirjeno.
(Hipokrat)
Jesti je potrebno, da živiš, ne pa živeti, da ješ.
(Kvintilijan)
Ni je iskrenejše ljubezni, kot je ljubezen do jedi.
(Shaw)
Lakota je najboljša začimba jedi. (Cervantes)
Tisti, ki je s polnim želodcem, sam sebi koplje grob
z lastnimi zobmi. (Turški pregovor)
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Leseni
'špohert'

Rešitev te križanke tudi tokrat pošljite na naslov:
Občina Črna, Center 101, 2393 Črna na Koroškem, s pripisom: NAGRADNA KRIŽANKA.
Izžrebanega srečneža čaka nagrada!
Izžrebana nagrajenka prejšnje križanke Elza Srebre, Rudarjevo 28, 2393 Črna na Koroškem
naj se oglasi na občinski upravi, kjer ji bodo podelili praktično nagrado.
ČRJANSKE CAJTNGE, informativno krajevno glasilo, izdaja Občina Črna na Koroškem.
Uredniški odbor: odgovorna urednica in lektorica Irena Greiner,
odbor: Janez Praprotnik, Marjeta Burjak, Gvido Jančar
Tisk in oblikovanje: ZIP center d.o.o., Koroška cesta 14, Ravne na Koroškem.
Naklada 1400 izvodov, avgust 2012.
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